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Pakning og transport af kunst 
og museumsgenstande

Det kræver mere end blot en lastbil at 
transportere kunst fra ét sted til et andet.

Med den slags opgaver følger store krav til 
den enkelte transportør, der skal håndtere 
kunstværket. Det ansvar er vi vant til at påtage 
os, og vi har gjort det i over 35 år.

UNDGÅ BESVÆRET MED AT GØRE DET SELV

Intern omrokering, langdistancetransporter 
og oversøiske forsendelser kan medføre store 
logistiske udfordringer for ethvert museum.

Book os til transport (national, international, 
intern) eller gør brug af vores profesionelle 
eksportpakkeri til store og små pakkeopgaver.

Ring på 4373 5555 eller 
skriv til jh@43735555.dk eller 
besøg os på 43735555.dk/museum og læs 
mere om, hvad vi kan tilbyde af logistikløsninger 
til museumsbranchen.

“What can I say?

I am in shock.

The painting, the charming 
work of a talented amataur.

The packing, crating, and 
remarkable arrival, the work 
of an absolute master.

I would want you on my side 
in any battle small or large.”

Victor Kemp, USA

Hvad siger kunderne?

HVORFOR BRUGE OS?

 Y Egne biler og chauffører 
i hele Vesteuropa.

 Y Forsendelser til hele 
verden via fly, skib, vej 
og kurér.

 Y Professionel håndtering 
af kunst, antikviteter og 
designermøbler.

 Y ISPM 15 certificeret 
pakkeri med speciale i 
eksportkasser.Fine art  ·  Furniture  ·  Artworks  ·  Antiques  ·  Exhibitions
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Skjoldvognen er et katastrofeberedskab 
på to hjul. Den lette, men robuste og 
ergonomiske vogn indeholder 3 kasser 
med forskellige hjælpemidler, der kan 
begrænse, afhjælpe og dokumentere en 
pludselig opstået skade. 
 
Beredskabssættet er udviklet af 
Museumstjenesten i samarbejde med 
konservatorer, Blue Shield Danmark, 
arkivarer og bibliotekarer.

Vær klar når 
skaden sker!
Bestil en SKJOLDVOGN på 
www.museumstjenesten.com

Stop den lille ulykke – før den bliver stor

SKJOLD
SKADEKONTROL
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Mere visionært end en 
kædestramning 

Af Pernille Thomsen og Majken Astrup

De sidste par år er debatten om museumsstøtten dukket op i ny og næ. Men lige siden 
de to visionsgruppers oplæg slap ud i december sidste år, har debatten om A- og B-mu-
seer raset, og kulturminister Mette Bock har været tavs. Det var hun helt frem til den  
25. januar, hvor hun på en tætpakket konference for første gang luftede sine tanker om 
en fremtidig museumsstøtteordning. Det skal være mere visionært end blot en kæde- 
stramning, som hun indledningsvist sagde. Hun vil gøre op med den skæve geografiske 
fordeling, tilskudsstrukturen skal hænge tydeligt sammen med de opgaver og resulta-
ter, museerne præsenterer – og det skal gøres inden for den eksisterende samlede bevil-
ling på finansloven. Der kommer altså ikke flere penge. Men hvordan den geografiske 
skævvridning skal udlignes, eller hvilke parametre museerne skal arbejde efter for at 
opnå tilskud, er endnu uvist.

Ministeren lagde vægt på, at dagen var museernes. Hun var kommet for at lytte og få 
input og ammunition til det videre reformarbejde. Og der var rig mulighed for at kom-
mentere og kritisere undervejs. Især visionsgruppernes oplæg blev kritiseret. De mindre 
museer går i stå, hvis de ikke længere skal forske, genstande går til, hvis ikke støtten til 
bevaring øges, det er udynamisk og risikabelt med bloktilskud til kommunerne, som så 
skal søges af museerne. Lød argumenterne. Tænk, hvis kommunerne vælger at nedprio-
ritere museerne. Frygten for færre midler var tydelig i debatten. Og man forstår museer-
ne. Ikke mindst de, der har skimmelsvamp på magasinerne, indtil videre skylder penge 
til Arbejdsmarkedets Feriefond eller står foran store udskrivninger til ombygninger, 
samlingsgennemgange eller lignende.

Konferencen var museernes mulighed for at få ministeren i tale. Ved dagens afslutning 
fik hun en kæmpe stak papirer med sig ud i ministerbilen. Forslag og kommentarer 
fra mange af deltagerne. Lad os håbe, der ikke kun er kommet kritik, men også mange 
gode, relevante forslag til en revideret tilskudsstruktur, så ministeren ikke står alene 
med ansvaret for at lægge et fagligt forsvarligt forslag til en revision af støtteordningen 
på Folketingets bord. 
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Nyheder
Nyt fra den danske museumsverden om alt fra politik,

 priser og personalia til konferencer, nye fund og meget andet. Følg med 
på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

er forskellen på, hvor mange kroner pr. 
indbygger Region Hovedstaden og Regi-
on Syddanmarks museer får i kommunal 
støtte i 2018. Hvor Syddanmarks museer 
får hele 154 kr. pr. indbygger, får Hoved-
stadens museer blot 83 kr. 

71
Den 13. februar 1958 blev Danmarks første 
computer, DASK, officielt indviet, og i dag, 
60 år senere, kan man se den på Danmarks  
Tekniske Museum. DASK, der er en forkor- 
telse for Dansk Aritmetisk Sekvens Kalku-
lator, er lidt af en dinosaur inden for com-
puterens historie. Den vejer 3,5 ton og  

har en indre hukommelse på 0,005 MB.  
Oprindeligt stod DASK i en villa i Valby 
hos firmaet Regnecentralen, hvor den 
blev brugt til udregningsopgaver både for 
forskning, industri og i forbindelse med fx 
folketingsvalg. Flere af maskinens kompo-
nenter blev håndlavet, og blandt andet var 
det ingeniørernes koner og kærester, der 
håndsyede de mange Ferrit-kernelagre 
(forløberen for RAM-kredse) i maskinen. 
Flere eksperter mente, at én regnemaski-
ne af den kaliber var nok til at dække hele 
Danmarks behov. I anledning af maski-
nens 60-års-dag, vil der blive vist unikke 
filmoptagelser med DASK og være gratis 
særrundvisninger på Danmarks Tekniske 
Museum. Kilde: Søndag Aften & Danmarks Statistik

FO N DS M I D L E R

KØS modtager 
4,2 mio. kr. til 
projekt om 
rejsende i transit

Med en fondsbevilling på 4,2 mio. kr. fra 
Nordea-fonden kan KØS, Museum for 
kunst i det offentlige rum, påbegynde 
udviklingen af en ny udstilling om rej-
sende i transit. Udstillingen skal sætte 
fokus på rejsendes personlige og vidt 
forskellige fortællinger og vilkår i nuti-
dens globaliserede samfund. TRANSIT 
handler om transittilstande, bliver til i 
transittilstande og kan opleves i tran-
sittilstande. Udstillingen skal åbne til 
september 2018 med en international 
udstilling på KØS og en række nye mid-
lertidige kunstprojekter på Københavns 
Hovedbanegård, Køge Station samt 
S-togenes Linje E.

J U B I L Æ U M

Danmarks første 
computer fylder 
60 år

 DASK ved den officielle indvielse d. 13. februar 1958. 
Foto: Danmarks Tekniske Museum
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Hver første lørdag i måneden kan man op-
leve en flok engagerede frivillige ”motor-
sagkyndige” sætte den mægtige dieselmo-
tor i gang i Thriges Kraftcentral i Odense. 
De frivillige kalder sig også Dieselgruppen 
og passer og plejer den store gamle motor 
på alle ledder og kanter. Derfor er Thriges 

motor fra 1923 stadig fin i kanten og godt 
kørende. På www.thrigeelvaerk.dk kan 
man læse en beskrivelse af, hvordan det 
var at arbejde i kraftcentralen, dengang 
der virkelig var tryk på Thriges produktion. 
Begreber som arbejdsmiljø og samarbejde 
var ikke opfundet på det tidspunkt. Én 
historie fortæller om en første-maskin- 
mester, der nød visse privilegier og var ud-
styret med jakkesæt, hvid manchetskjorte 
og slips. Oplev, når Dieselgruppen starter 
maskinen på 57 tons og se udstillingen 
HØJSPÆNDING! Thomas B. Thrige, virksom-
heden og Kraftcentralen, om Thomas B. 
Thriges liv og virke. 

 
Jeg vil gerne 

købe flere malerier 
af Eckersberg. 

Hvis de er til at 
betale.

Kunstsamleren Christian Panbo, som er 
ved at åbne sit eget kunstmuseum i Rø-
dekro og altid køber malerierne kontant. 
Sagt til Dr.dk d. 4.2.

A N SØ G N I N G

REGAN Vest som 
verdenskulturarv?

Nordjyllands Historiske Museum ar-
bejder på en ansøgning for at få kold-
krigsbunkeren REGAN Vest optaget på 
UNESCO’s verdenskulturarvsliste. REGAN 
Vest er et danskbygget atomsikret an-
læg, der skulle huse regeringen, em-
bedsværk og regent i tilfælde af, at Den 
Kolde Krig blev varm. Beliggenheden i 
Danmark var i samtiden hemmeligholdt 
og blev først afklassificeret i 2012. Det 
er museets klare holdning, at REGAN 
Vest, med sit udtryk for en international 
tænkemåde i forbindelse med at bevare 
staternes suverænitet og demokratisk 
valgte ledelse under en krig, er oplagt 
som verdenskulturarv. En optagelse 
på verdenskulturarvslisten vil have stor 
betydning både lokalt, nationalt og 
internationalt, da det er en blåstemp-
ling af anlæggets internationale værdi. 
I forhold til turisme vil en optagelse på 
verdenskulturarvslisten sætte REGAN 
Vest og Nordjylland på landkortet. Der 
stilles høje krav til nomineringerne, både 
hvad angår de fysiske forhold, men også 
til forskning, beskyttelse, forvaltning og 
formidling, og det er en forudsætning, 
at der er både kommunal og lokal stærk 
forankring. En afgørelse fra UNESCO vil 
tidligst ligge i 2021, vurderer museet.

FA RV E L A D E

#ColorOurCollections

5.-9. februar afholdtes ColorOurCollecti-
ons, som er en ugelang farvefest organise-
ret af biblioteker, arkiver og andre kultur-
institutioner i hele verden. Institutionerne 
stiller billeder fra deres samlinger til fri 
kolorering og kreativitet. Projektet blev 
iværksat af The New York Academy of Me-
dicine Library i 2016, og blandt deltagerne 
i 2018 finder man en lang række universi-
teter, nationale biblioteker og anerkendte 
samlinger fra hele verden. Se mere på 
www.colorourcollections.org.

 Foto: The New York Academy 
of Medicine Library

 Foto: Odense Bys Museer

H E ST E K RÆ F T E R

Drivkraft i Thriges 
Kraftcentral

http://www.colorourcollections.org/
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Thorkild Olesen, formand for Danske 
Handicaporganisationer. Debatindlæg på 
Altinget.dk d. 22. januar.

Kystmuseet Skagens Forlag har genoptrykt 
brochuren Skagens Badehotel paa Gre-
nen - Danmarks Sundhedskilde fra 1912. 
Fra 1898 til 1939 tiltrak Grenen Badehotel 
overklassen fra hele verden. Den impone-
rende bygning blev opført i norsk dragestil 
og lå placeret langt ude på Grenen få 
meter fra havet. De luksuriøse omgivel-
ser og tilbud tiltrak kejsere, millionærer, 
industrifyrster og høje herskaber fra hele 

verden. Blandt disse kan nævnes Kejser 
Wilhelm af Tyskland og Kong Chulalongkorn 
af Siam, hvis flag fra hans besøg er at finde 
på museets afdeling i Skagen. Den tilknyt-
tede kurlæge kunne ved hav- og solbade 
love at helbrede adskillige sygdomme. ”Af 
største vigtighed for det gode resultat af 
søbadekuren er det, at besøgende, der 
ikke er fuldstændig raske, straks ved an-
komsten konsulterer badelægen. Derved 
undgås en uhensigtsmæssig anvendelse af 
søbadene.” Badehotellets eksperter love-
de bedring og helbredelse for så forskellige 
sygdomme som engelsk syge, tuberkulose 
og nervesygdomme af enhver art, men dog 
ikke akutte sygdomme og uhelbredelige 
hjerne- og rygmarvslidelser. Kystmuseet 
Skagen har stor succes med at inddrage 
brochuren i formidlingen af områdets 
historie. 

A N N U L L E R I N G

Intet 
Mandela Museum 
i Randers

SU N D H E DS K I L D E

Genoptryk af 
brochure

 
Hvis man også kan 

få lov at mærke 
kunsten og røre ved 

udvalgte skulpturer og 
museumsgenstande, 

kan det være med til at 
åbne museumsverden 

for en bred gruppe 
af mennesker med et 

handicap.

Planerne om et ambitiøst formidlings-
center om Sydafrikas tidligere præsident 
Nelson Mandela og apartheid skal ikke 
realiseres i Randers. Det har fonden 
Long Walk to Freedom for nyligt med-
delt Randers Byråd, der ellers havde 
sat en halv million kroner af i decem-
ber sidste år til en forundersøgelse af 
projektet. Kommunaldirektør Jesper 
Kaas Schmidt udtaler til DR, at fonden 
sandsynligvis har indset, at det kunne 
blive svært at finde den nødvendige 
finansiering i Randers, selvom han selv 
og byrådet troede på det. ”Da man talte 
om Elvismuseet og Regnskoven, var 
der også mange, som mente, at det var 
urealistiske projekter. Men nogen troede 
på det og kæmpede for det, så det blev 
til noget. Lokale erhvervsfolk har også 
troet på Mandela-museet, så det var 
medvirkende til, at vi også gik ind i pro-
jektet,” udtaler han til DR.
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I slutningen af 2017 åbnede Danmarks 
første vægtermuseum. Vægtere var byens 
vagtmænd, som skulle opretholde ro og 
orden om natten. Vægterkorpset blev 
officielt ophævet i Danmark i 1863, men 
mange vægterlaug er genopstået som tra-
ditionsrige foreninger. Dog uden ordensbe-
myndigelse. Vægtermuseet er grundlagt af 

vægtere fra Haderslev Kjøbstads Vægter-
laug og er indrettet med bl.a. en gabestok, 
morgenstjerner og en skarpretter- 
økse. Vægtere var i starten bevæbnet med 
en kårde og senere en morgenstjerne. 
Bygningen, som vægterlauget har deres 
vægterstue i, er den gamle politistation 
fra ca. 1770. Politistationen flyttede op på 
gammeltinget i 1932, hvor den er i dag.  
Nede i kælderen er der stadig en gammel 
fængselscelle, som vægterlauget har fået 
lavet en  gitterdør til. Læs mere på www.
haderslev-vaegterlaug.dk.

T I L BAG E KØ B

Toldboden atter 
på museumshænder 
i Ribe

Med en samlet bevilling på 14,5 mio. kr. 
kan første fase af Heksemuseet i Ribe nu 
realiseres. Det nye museum fokuserer på 
hekseforfølgelser og trolddomsbekæm-
pelse både lokalt i Ribe, og i det katolske 
Syd- og det protestantiske Nordeuropa. 
De italienske, de tyske og de danske besø-
gende vil kunne se deres lokale historie og 

få en forståelse af den fælleseuropæiske 
sorte kulturarv. Frygten bliver det gen-
nemgående tema for hekseri og trolddom 
over hele Europa i perioden fra ca. 1450 
til slutningen af 1600-tallet. Man troede 
på, at djævelen var fysisk til stede i mange 
former, og frygten ledte til henrettelser af 
op imod 100.000 mennesker. Heksemuse-
et placeres i Quedens Gaard-karréen, der 
består af en række renæssancebygninger, 
som Sydvestjyske Museer ejer i midten af 
Ribe. Museet får fælles indgang med et 
andet internationalt museum, som der 
også netop er kommet fondsmidler til at 
realisere, nemlig Jacob A. Riis Museum. 
Det forventes, at museet kan åbne i be-
gyndelsen af 2020.

En stor bevilling på 3,7 mio. kr. fra Vil-
lum Fonden har gjort det muligt for 
Sydvestjyske Museer at købe toldbod-
bygningerne i Ribe tilbage. Det fusio-
nerede museum solgte dem i 2010 til 
bevaringsforeningen Gammelt Præg, 
fordi man skulle bruge pengene til at 
indrette fælles kontorer for de ansatte. 
De nye ejere havde imidlertid proble-
mer med at finde fondsmidler til at 
renovere bygningen. Idet Sydvestjyske 
Museer samtidigt planlægger, at Que-
dens Gaard-karréen, hvor toldboden 
også ligger, bl.a. skal indeholde Jacob 
A. Riis Museum og Heksemuseet, har 
man været meget interesseret i at gøre 
toldboden til en del af det samlede 
museumskompleks igen. Bl.a. for ikke 
at blive lukket inde. Udfordringen med 
istandsættelsen håber museet at kunne 
klare. ”Bygningerne trænger i høj grad til 
at blive renoveret. Der er allerede bevil-
get 3,8 mio. kr. fra staten til byfornyelse. 
De udløses dog først, hvis kommunen 
kommer med samme beløb,” fortæller 
museumsdirektør Flemming Just.

Vægtermuseum 
i Haderslev

N Y T M U S E U M

 Foto: Sydvestjyske Museer

 Foto: Sydvestjyske Museer

 Haderslev Vægtermuseum. 
Foto: Kjeld Andresen

F RYGT E N S M U S E U M

Heksemuseum 
på vej
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orsdag den 25. januar afholdt kultur-
minister Mette Bock en konference 
om fremtidens museumsstøtte. Selve 
konferencen var ifølge ministeren et 

forsøg på at skabe et åbent rum for fordomsfri 
dialog, og hun håbede, at museerne ville bidrage 
til udformningen af reformarbejdet. ”Jeg har ikke 
selv sagt noget om museumsstøtten før nu. Jeg 
har ikke et færdigt forslag i skuffen, og jeg har 
ikke noget politisk mandat fra regeringen. I dag 
handler det om at blive klogere. I museer er jo 
ikke helt enige”. Baggrunden for ønsket om en 
reform er den nuværende ordning, som ifølge 
ministeren er både uigennemskuelig og geografisk 
skævvredet. Før staten overtog tilskudsordningen 
i 2007, var det amterne, der uddelte midler til 
museerne, og dem, der prioriterede, hvor mange 
midler museerne skulle have. Og det varierede fra 
amt til amt. Med nedlæggelsen af amterne i slut-
ningen af 2006 blev beløbene frosset, og staten 
fortsatte ordningen. Netmagasinet Søndag Aften 
har udregnet, at Region Nordjyllands museer får 
43 kr. i statstilskud pr. borger, mens indbyggerne 
i Region Hovedstaden og Midtjylland får hhv. 84 
og 87 kr. pr. indbygger. Kulturministre før Mette 
Bock har prøvet at ændre på ordningen, men 
uden held. I efteråret nedsatte ministeren derfor 
to visionsgrupper bestående hver af to personer. 
Hun ønskede, at de skulle komme med forslag 
til ”begrundede og realiserbare bud på nye mo-
deller for opgavefordeling, samspil mellem stat 
og kommuner og i lyset heraf statsligt system for 
driftstilskud til statsanerkendte museer,” som der 
stod i visionsgruppernes kommissorium.

Differentieret støtte
Konferencen tog udgangspunkt i visionsgrupper-
nes forslag. Visionsgruppe 1 bestod af Lene Bak, 
associeret partner hos Pluss, og Frank Birkebæk, 
tidligere direktør for ROMU. Visionsgruppe 2 
bestod af Christian Nissen, forfatter, rådgiver 
og tidligere generaldirektør i DR, og Astrid Gade 
Nielsen, kommunikationsdirektør i Danish Crown. 
Kulturministeren indledte med en forklaring: 
”Med de små visionsgrupper har jeg ønsket, at 
de gentænker det hele og ikke tager hensyn til 
så mange,” forklarede hun og uddybede valget af 

T

Én kulturminister, to visionsgrupper 
og 300 museumsfolk debatterede 
i slutningen af januar fremtidens 
museumstilskud. Dagen var 
museernes. Her kunne de byde ind 
med forslag og kritik til ministerens 
videre reformarbejde.

Af Majken Astrup

”I dag handler 
det om at blive 

klogere
”

Fremtidens 
museumsstøtte til 

debat

 Foto: Thomas Rahbek, 
Slots- og Kulturstyrelsen
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det kraftigste afvist af formanden for ODM, Flem-
ming Just, i hans oplæg. ”Vi må holde fast i det 
fundamentale. Hellere museer under Kulturstyrel-
sen end under kommunerne. Bevaringsindsatsen 
er det centrale opdrag hos museerne. Derfor er 
der brug for en overordnet retning fra Kultursty-
relsen. Hvis man er et statsanerkendt museum, 
skal man løse alle opgaver.” Altså både formidling, 
forskning og bevaring. 

Debat og kritik
Fra salen kom der også spredt kritik af de to ud-
spil. Der var kritik af Visionsgruppe 2’s forslag om 
at lægge midlerne ud som bloktilskud hos kom-
munerne. Dels fordi museerne skulle bruge res-
sourcer på at søge midlerne, dels fordi man 

medlemmerne i Visionsgruppe 2. ”Vi er nødt til 
at anerkende, at folk, der ikke er faguddannede, 
har meget at skulle have sagt i forhold til, hvordan 
vi bruger vores fælles penge. Og Danish Crown 
er dybt engageret i kulturen.” Derefter gik de to 
grupper på skift på scenen. Frank Birkebæk og 
Lene Bak foreslog bl.a., at de fem museumssøjler 
skulle reduceres til tre: formidling, forskning og 
bevaring. Alle statsanerkendte museer skulle have 
statstilskud til formidling, men kun museer med 
en omsætning på mere end 6. mio. kr. årligt skulle 
have tilskud til bevaring og forskning. Christian 
Nissen og Astrid Gade Nielsen foreslog en mere 
decentral løsning, opløsning af statsanerkendelse 
og eventuelt en kommunalisering af museerne 
med bloktilskud fra staten. Begge forslag blev på 

”Jeg lægger ikke op til den store reform. Det afgørende for mig er, at vi 
får en tilskudsmodel, vi kan forsvare, forklare og forstå. Og det kan vi ikke 
i dag. Det kan jeg som politiker heller ikke forklare over for mine vælgere. 

Vi skal lykkes med den her reform, nej, lad os kalde det en justering.

Alex Ahrendtsen
Kulturordfører for Dansk Folkeparti

 Fotos: Thomas 
Rahbek, Slots- og 
Kulturstyrelsen
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Husk, at 
museerne er 

en kæmpe 
succeshistorie

et kører fantastisk godt for muse-
umsdanmark”, fastslog A. P. Møl-
ler Fondens direktør, Henrik Tvar-
nø, da kulturminister Mette Bock 

samlede over 300 museumsfolk, fondsdirektører 
og kommunale kulturchefer til debat om fremti-
dens museer. Det var der heldigvis bred enighed 
om i Dockens højloftede lokaler. Og stærkt op-
muntrende var det at høre Mette Bock give Henrik 
Tvarnø ret i, at museerne er en kæmpe stor suc-
ces og betone vigtigheden af at rose museerne.

Visionsgruppers forslag er ikke-realiserbare
Ligeså opmuntrende var det at erfare, at flertallet 
alene betragter de to visionsgruppers forslag til 
en ny tilskudsstruktur som springbræt for nye dis-
kussioner om statens engagement i museerne. Og 
altså ikke som realiserbare modeller, der er klar 
til at blive vedtaget eller nedstemt i Folketinget. 

Af Flemming Just
formand for ODM

“D

frygtede, at kommunerne ikke ville øremærke 
pengene til museerne. Der blev efterlyst medfi-
nansiering fra staten, når kommunerne prioriterer 
museerne, der var bekymring for, at visions-
gruppernes oplæg ville skabe A- og B-museer 
og adskillige opråb til politikerne om at skaffe 
flere midler til museerne. Kulturminister Mette 
Bock svarede, at der for det første ikke kom flere 
penge. For det andet at hun gerne ville gøre op 
med den skæve geografiske fordeling og skabe 
en forståelig tilskudsstruktur, der havde en klar 
sammenhæng med museernes opgaver og præ-
stationer. Og så kom hun med en klar opfordring 
til museerne: ”Kom nu med noget nyt i stedet for 
hele tiden at læne jer tilbage. Kom nu lige selv lidt 
på banen.” 

Ubeskrevet blad
Den sidste del af dagen gik med debat ved bor-
dene og mere debat ved mikrofonerne. Alex 
Ahrendtsen, kulturordfører fra Dansk Folkeparti, 
har længe talt for en reform af museumsstøtten, 
specifikt med fokus på mere støtte til de kultur- 
og naturhistoriske museer end kunstmuseerne. 
Han håbede på stor solidaritet mellem de museer, 
der har mange ressourcer og dem, der ikke har. 
Direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, 
var positiv over for forslaget om opbygningen af 
videnscentre, hvor måske især de mindre museer 
kan samles om forskningsområder. Kulturministe-
ren understregede, at hun ikke havde besluttet sig 
for en bestemt løsningsmodel, men så konferen-
cen som et skridt på vejen. ”Debatten og diskus-
sionen kan i sig selv bringe noget godt med sig. 
Måske ender vi med at bevare museumsstøtten, 
som den er, men det finder vi først ud af, når vi 
har diskuteret det hele igennem.”

”Vi har et område, hvor ikke 
alle museer performer lige godt. Det 
er dokumenteret i flere omgange, at 
en relativt stor procentdel af vores 

magasiner har en nedbrydende effekt 
på vores museumsgenstande. Hvis 
midler i statstilskuddet øremærkes 

bevaring, vil det ikke kun sikre vores 
kulturarv. Det vil også give museerne 

mere ro til udvikling.

Camilla Jul Bastholm
formand for Nordiske Konservatorforbund

Debatindlæg
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Museumskonferencen dannede et spændende 
udgangspunkt for nye indspark, forhandlinger og 
diskussioner om en mulig ændring af tilskuds-
strukturen. Vi sætter stor pris på, at kulturmini-
steren gav os mulighed for at tale på vegne af de 
danske museer. Men vi er kede af, at det virker 
som om, at Mette Bock ikke lytter til vores poin-
ter eller læser og forstår ODM’s principper for 
statstilskudsfordelingen, som vi bl.a. har udviklet 
i dialog med vores medlemmer under regionale 
stormøder. 

ODM har mange visioner, Mette Bock
ODM har mange visioner for museumsområdet, 
men de ligger langt fra de to visionsgruppers. 
Især fra Christian Nissen og Astrid Gade Nielsens 
forslag om at kommunalisere bloktilskuddene og 
udsulte de museer, som har en omsætning på un-
der 6 millioner kroner. Når begge visionsgrupper 
fremlægger forslag, der utvivlsomt vil skabe A- og 
B-museer, er vi selvfølgelig nødt til at understrege 
vores frygt. Vi håber, at Mette Bock har bemær-
ket, at ODM’s principper er på linje med dele af 
visionsgruppe 1’s visioner for statsstøttens ind-

retning. Enslydende med Frank Birkebæk og Lene 
Bak mener vi, at der skal være et grundtilskud, et 
opgavebestemt tilskud og noget der fremmer et 
incitamentstruktur eller performanceafhængigt 
tilskud. Hvor stort grundtilskuddet skal være, hvil-
ke opgaver og resultater der skal belønnes, ser 
ODM frem til at diskutere og bidrage til at formu-
lere.

Forsvar for museumsloven er visionært
Men vi er meget imod at ændre i museumsloven, 
som blev vedtaget for blot fem år siden. Muse-
ernes store succes hænger sammen med deres 
forpligtelse til at leve op til museumslovens fem 
søjler. Registrering, indsamling, bevaring, formid-
ling og forskning, som udgør museernes hovedop-
gaver, er ikke en klynge bureaukratiske og hæm-
mende forpligtelser. Derfor er det under al kritik, 
hvis kulturministeren opfatter et forsvar for, at 
alle museer skal påtage sig alle fem opgaver, som 
bagstræberisk og visionsløst. Hovedopgaverne 
hænger uløseligt sammen. At forskning er muse-
ernes produktudvikling og en forudsætning for at 
skabe vedkommende og vidensbaseret indsamling 
og formidling deler vi heldigvis med museernes 
største bidragsydere, kommunerne. Det fremgik 
med stor tydelighed, da formanden for KL’s Kul-
turudvalg Leon Sebbelin udtrykte, at formidlingen 
bliver ukvalificeret, hvis forskningen afkobles.
 
Behov for nyt rådgivningssystem og seriøs beva-
ringsplan
Samme år som vi fik museumsloven, blev det stra-
tegiske panel oprettet. Rådgivningssystemet fun-
gerer ikke optimalt, og ODM ser meget gerne en 
ændring af systemet. Og så er vi store tilhængere 
af og bidrager gerne til produktudvikling af de 
kvalitetsrapporter, som garanterer fokus på ud-
vikling og dynamiske processer. Kulturministeren 
sagde, at museerne kan få del i omprioriterings-
bidraget, hvis vi kan argumentere for, at der ligger 
en væsentlig opgave. Rigsrevisionen har flere gan-
ge leveret en hård kritik af opbevaringsforholdene 
i mange af de danske museumsmagasiner. ODM 
har i over ti år sagt, at staten bør tage ansvar 
for at udfærdige en realistisk handlingsplan for, 
hvordan vi kommer vandskader og pladsmangel i 
magasinerne til livs. Skal statstilskudsfordelingen 
ændres, bør bevaringsarbejdet anskues som en 
særdeles væsentlig kerneopgave.

Debatindlægget er en forkortet 
udgave af et indlæg på ODM’s 
hjemmeside. Læs den fulde 
version på www.dkmuseer.dk

 Foto: Thomas 
Rahbek, Slots- og 
Kulturstyrelsen

http://www.dkmuseer.dk/content/husk-at-museerne-er-en-k%C3%A6mpe-succeshistorie
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Som en del af projektet MOMU goes Viking i 2017 præsenterede Moesgaard 
Museum og den aarhusianske teatergruppe Wunderland en sensorisk 

vandreforestilling i naturen uden for museet. Målet var at få publikum til at 
forstå historien gennem sanserne.

Vandreforestilling åbner 
vikingernes verden

Af Lene Grønborg
freelance-journalist

 Orms Rejse foregik mellem to 
tidszoner – vikingernes og vores egen. 
Som en del af forestillingen skulle alle 
deltagere kravle gennem en tidsportal.
Foto: Medieafdelingen Moesgaard
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”Jeg har fungeret som en brobygger mellem 
museet og Wunderland og hjulpet med at formid-
le Mettes tanker og idéer. Det var vigtigt at få det 
oversat til et sprog, som folk i museumsverdenen 
også kan forstå, for både proces og produkt er 
vidt forskellig i de to verdener,” reflekterer Tine 
Arnoldi.

I Orms Rejse står publikum midt imellem to 
tidszoner, og i fortællingen kunne man derfor 
møde både vikinger og elementer fra vores mo-
derne verden, mens publikum blev sat i spil som 
aktive deltagere. Helt konkret startede forestil-
lingen på vikingegården i forlængelse af museet, 
hvor tilskuerne blev inddelt i små familier og sat 
til at hjælpe med at stable brande eller hente 
vand. Herefter blev de små grupper ført ud på en 
vandretur, og deltagerne fik kapper på, mens de 
også blev præsenteret for ritualer, fortællinger 
fra hverdagen, brydekampe de skulle deltage i og 
vilde kampråb. På den måde oplevede man i løbet 
af forestillingen duften af brande, muldjord og 

ornen Ludmilla ser alle tilskuerne di-
rekte i øjnene, mens hun fortæller, 
hvordan hendes familie overlever ved 
at holde får. Når det er koldt, kryber 

familien og dyrene tæt sammen. Men når væd-
deren bliver gal, gælder det om at komme væk i 
en fart. Hun vinker den lille forsamling af tilskuere 
tættere på og holder en pause. ”Løb”, råber hun 
pludselig og styrter af sted over marken. Resten 
af gruppen følger efter. Vinden hiver håret bagud, 
græsset pisker mod benene, og hjertet hamrer. 
Senere er der stille, da alle i gruppen får uddelt 
amuletter med dyremotiver. Ravnen står for årvå-
genhed, og Tors hammer står for mod. 

Scenerne stammer fra vandreforestillingen 
Orms rejse, som var en del af projektet MOMU 
goes Viking i 2017. På en høj bag Moesgaard Muse-
um havde museet opført en vikingegård beman-
det med frivillige. Det var her vandreforestillingen, 
skabt af teatergruppen Wunderland, begyndte. 
Orms Rejse kan beskrives som et sensorisk tea-
terprojekt, der arbejdede med at formidle histo-
rien gennem en personlig og sansemættet gåtur i 
naturområdet uden for Moesgaard. For historien 
skal mærkes i kroppen og ikke kun forstås i hove-
det, mener undervisningsinspektør ved Moesgaard 
Museum Tine Arnoldi og Mette Aakjær, kunstne-
risk leder af Wunderland.

Samtidig var det et projekt, der udfordrede 
museets vante tilgang til historieformidling, men 
som også har givet dem lyst til at prøve flere nye 
tilgange, forklarer Tine Arnoldi.

Tankerne bag
Med en baggrund fra kultur- og teaterverdenen 
kom Tine Arnoldi til Moesgaard Museum i stillingen 
som undervisningsinspektør med nye formidlings-
tanker:

”Jeg var inspireret af naturen omkring os og fik 
hurtigt idéen til at skabe en site specific forestil-
ling. Naturen er det sted, vi som nulevende men-
nesker kan komme direkte i kontakt med fortiden 
og fortidens mennesker. Følelsen af græs mellem 
fingrene og lyden af vand har været den samme i 
årtusinder,” forklarer hun. 

Det blev Mette Aakjær fra det aarhusianske 
teater Wunderland, som kom til at løfte opgaven 
– men først skulle hun lige overbevises:

”Jeg var skeptisk i starten, for hvis man ville 
lave en traditionel teaterforestilling, så var det 
ikke mig, de skulle have fat i.  Men vi blev hurtigt 
enige om, at det skulle være en vandring, hvor 
man kommer ind i sanserne med plads til et 
kunstnerisk niveau,” forklarer Mette Aakjær. 

Begge understreger de, at et af de væsentlig-
ste punkter for succes har været klare linjer fra 
starten af. 

 I forestillingen 
deltager professionel-
le performere, mens 
vikingegården var 
bemandet med om-
kring 20 frivillige, som 
Tine Arnoldi selv har 
trænet i dramaøvelser 
og improvisation.
Foto: Medieafdelingen 
Moesgaard

 Over to dage 
gennemførte man 
en publikumsun-
dersøgelse. Af de 
adspurgte mente 77% 
af tilskuerne, at fore-
stillingen henvendte 
sig til et mangfoldigt 
publikum.
Foto: Medieafdelingen 
Moesgaard
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”Forskellen er, at i den her type oplevelse in-
vesterer både publikum og performere utrolig 
meget af sig selv, og det skaber et nærvær. Man 
kommer på en vandring i en lille gruppe, så du 
skal både tage imod og give lidt af dig selv, ellers 
bliver det en dårlig oplevelse,” understreger hun 
og fortsætter:

”Ser du teater på en scene, kan du som pub-
likum læne dig tilbage. Men her er du på samme 
niveau som performerne, og det giver en for-
nemmelse af, at man selv er ansvarlig for, om det 
bliver en succes,” påpeger hun.  

Og det er netop også den oplevelse, som flere 
af gæsterne har peget på efterfølgende.

Som museum tager Moesgaard flere ting med 
videre fra forløbet:

”Det er absolut givende og frugtbart at arbej-
de sammen med nogen fra en anden virkelighed 
og et andet fag end vores eget. Mette kan flytte 
vores forståelse for, hvordan historieformidlingen 
sætter sig i kroppen.”

Mette Aakjær understreger desuden, at kun-
sten kan hjælpe folk til at forstå historien på en ny 
måde. I stedet for at kigge på ting kan publikum 
”bevæge sig tilbage i tiden” og være med til at 
skabe en fortælling. 

”I forhold til det museumsfaglige indhold, op-
står der ofte en bekymring, når man tager nogle 
andre greb på formidlingen. Man kan være nervøs 
for, hvor indholdet forsvinder hen. Men til det 
vil jeg sige, at vores vikingegård for eksempel var 
historisk næsten korrekt. Så på den måde går vi 
ikke på kompromis. Til gengæld tror jeg på, at du 
husker bedre gennem et narrativ, og der kan sce-
nekunsten hjælpe os til nogle nye formidlingsfor-
mater,” understreger Tine Arnoldi og fortsætter:

”Museumsfagligt skal vi ikke være så bange. 
Der er selvfølgelig museer, der er bekymrede 
for at blive et tivoli eller en underholdningsinsti-
tution. Men hvis du har styr på din faglighed, så 
behøver det ikke at ske. Så hvis vi som museer 
tør have tillid til, at vi er oven på stoffet, så kan vi 
også benytte os af andre formidlingsredskaber,” 
afslutter hun.

ORMS REJSE

→ Skabt i et samarbejde mellem teatergruppen 
Wunderland og Moesgaard Museum.

→ Forestillingen spillede i weekenderne fra 27. 
maj til 18. juni 2017.

→ Den varede 105 minutter og var egnet for alle 
aldersgrupper.

→ Publikum blev inddelt i fire rejsegrupper med 
12 personer i hver. Der var to forskellige ruter 
(en kort og en lang).

→ I alt blev den udsolgte forestilling set af 1732 
publikummer.

 I forestillingen 
hjælper publikum 
med at bære brænde, 
fodre høns, snitte 
grøntsager og bygge 
pilehegn. Og så skal 
alle lære at råbe som 
en ægte viking.
Foto: Medieafdelingen 
Moesgaard

 Alle deltagere 
blev fra starten af 
forestillingen inddelt 
i små familier på 12 
personer, og de fik 
også uddelt kapper til 
eventyret.
Foto: Medieafdelingen 
Moesgaard

læder, mens publikum også mærkede på klæder 
og skind samt fornemmede smagen af sod, mjød 
og kød. 

Forberedelserne til Orms Rejse har været om-
fattende. Wunderland har både lånt materialer og 
bøger fra Moesgaard bibliotek, ligesom to faglige 
konsulenter fra museet og en naturvejleder har 
stået til rådighed. Forarbejdet har taget omkring 
et års tid, mens selve produktionsprocessen ’on 
location’ har taget otte uger. 

Formidling med nærvær og æstetik
Men hvad er det kunsten kan, som almindelig le-
vendegjort museumsformidling ikke formår? Tine 
Arnoldi har et bud:
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G ennem det lysegrønne vinduesparti, 
hvor stueplanterne står i flor, rammer 
solstrålerne en stol sirligt malet i al-
mue-blå. Sådan fremstiller maleren 

Marinus Nielsen et solrigt og mennesketomt in-
teriør. På Læsø Museum er maleriet placeret ved 
siden af en stol af lignende karakter, for at åbne 
op for de komplekse spørgsmål der knytter sig 
til tings væren på en jordnær facon. Ifølge den 
objekt-orienterede ontologi kan ting noget, de er 
noget, også uden for relationen til os. Tingen med 
dens særegne materielle betingelser og selvstæn-
dige handledygtighed skal i fokus, men hvordan 
kan det imødekommes i museumspraksis? 

Et bud på dette kan findes på Læsø Museum, 
hvor en aktuel udstilling med Læsø-maleren Mari-
nus Nielsens værker forsøger en mere objekt-ori-
enteret tilgang til det at lave udstillinger til muse-
ets besøgende. Ved hjælp af en enkel kuratorisk 
strategi er målet at skabe en umiddelbar forbin-
delse imellem og til de kulturhistoriske genstande 
i udstillingen. Grebet er enkelt, museet har taget 
de genstande i samlingen, der relaterer sig til ud-
valgte motiver i M. Nielsens malerier, og sidestillet 

I tingenes verden 
med 

Marinus Nielsen

Af Karen Vestergaard Andersen
Kunsthistoriker, Læsø Museum

Et eksperiment 
i objekt-orienteret 
udstillingspraksis

 Blikfang. De besøgende har her mulighed for at 
stille skarpt på de kulturhistoriske genstande og drage 
paralleller mellem dem og malerierne. 
Udstillingsfoto: Læsø Museum
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dem med hinanden. Udstillingsmetoden fungerer 
ud fra følgende præmis: Den kulturhistoriske vær-
di, som M. Nielsens værker har for Læsø og dets 
museum, er afgørende for, at de sammenstillede 
genstande bibeholder deres mening, da samme 
slags ting ses anvendt i de lokalt forankrede mo-
tiver. Desuden gør M. Nielsens objekt-skildring, at 
beskueren intuitivt kan sammenstille flere versi-
oner af samme ting, hvilket muliggør et specifikt 
og materielt forankret møde med objektet, der 
samtidig giver beskueren indsigt i flere former for 
tingslighed.

Orientering mod objektet: Hvad ting er, 
og hvordan vi relaterer til dem

Materialitet skal forstås på flere planer, og i den 
optik baner den objekt-orienterede ontologi ve-
jen for en nødvendig bevidsthedsændring, også 
i den museale tilgang til materiel og immateriel 
kultur. I teksten ”The Third Table” formulerer Gra-
ham Harman en kritik af, hvordan ting er blevet 
behandlet som studie, ud fra devisen om at de i 
moderne filosofisk forstand enten undermineres 
ved kun at se på, hvad tingen fysisk består af helt 
ned til sidste byggesten, eller overmineres, hvor 
der lægges distance til tingen via den teoretiske 
og praktiske forklaring af, hvad den mon betyder 
i forhold til mennesket og verden. I tråd med det 
skal der i udstillingskontekst tænkes aktivt over at 
modsætte sig den effekt, da her tit sker en over-
minering, som ifølge G. Harman hæver objekter til 
noget andet, end de rent faktisk er. 

En parallel kritik fremsættes af kunsthistori-
keren Bernard Herman, der udpeger to retninger 
inden for studier af materiel kultur. Enten hersker 
en objekt-centreret tilgang med fokus på, hvad 
tingen består af eller proveniens, f.eks. deskrip-
tiv samlingsregistrering, eller en objekt-dreven 
tilgang, der fremhæver tingens forhold til men-
nesket eller de kulturer, som skaber dem. Utvivl-
somt giver begge tilgange værdifuld viden, men B. 
Herman efterlyser, ligesom G. Harman, en mere 
objekt-orienteret tilgang, der arbejder med, hvad 
ting er, og hvordan vi relaterer til dem. 

Hvorfor skal vi tale om en helt ”tredje” ting?
I udstillingsrummet falder lyset ned på to slags 
mahogni-farvede vægopsatte violiner, én i træ 
og én i olie. Sammen og hver for sig fortæller de 
om deres fysiske komponenter og om at være et 
socialt konstrueret objekt. Begge indgår de i en 
sammenstilling, der forsøger at skabe en værdi-
fuld synergi mellem tingen i fysisk forstand og tin-
gen i billedlig forstand med det forsæt, at deres 
forhold til os bliver nærværende som en alterna-
tiv tredje mulighed bedst beskrevet af G. Harman: 
”Our (third) table is an intermediate being found 
neither in subatomic physics nor in human psy-

Den objekt-orienterede onto-
logi er en filosofisk bevægelse, 
der bringer fornyet fokus på 
materialitetens egne betingel-
ser, metafysik og selvstændige 
handledygtighed. Bevægelsen 
er en del af det skred i vestlig 
tænkning, der omkring årtu-
sindskiftet blev betegnet som 
“den materielle drejning”. Fel-
tets frontløbere, som f.eks. den 

amerikanske filosof Gramham 
Harman og britiske Timothy 
Morton, sætter nye filoso-
fisk-teoretiske perspektiver 
i samspil med de højaktuelle 
socioøkonomiske, historiske, 
person-politiske og miljømæs-
sige faktorer, der definerer 
vores nutidige omgang med 
den materielle og immaterielle 
kultur omkring os. 

 En sammenlig-
ning mellem et foto 
og en kulturhistorisk 
genstand kan fremstå 
som 1:1 for mange be-
skuere – ét bord for ét 
bord. Her modvirker 
M. Nielsens værker 
den opfattelse. Den 
almueblå stol i male-
riet er åbenlyst ikke 
den samme som den 
røde i udstillingsloka-
let, men giver altså de 
besøgende en anden 
indgangsvinkel. Den 
røde stol stammer fra 
det gamle husmands-
sted ”På Lynget”, 
hvor den sidste ejer 
Sine Krobæk havde 
stolen i sit daglig-
kammer, indtil gården 
blev overtaget og åb-
net op for offentlighe-
den i 1941. I dag kendt 
som Museumsgården, 
bestyret af Læsø Mu-
seum. Interiørmaleri 
af Marinus Nielsen. 
Foto: Læsø Museum

 Livet summer 
stille i dette interiør-
motiv af et køkken i 
et Læsø-hjem af M. 
Nielsen. 
Foto: Læsø Museum

DEN OBJEKT-ORIENTEREDE ONTOLOGI
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chology, but in a permanent autonomous zone 
where objects are simply themselves.” 

I udstillingsregi leger den objekt-orienterede 
tilgang med tingenes omskiftelighed, i forhold til 
hvordan og hvem der ser dem, og den kan altså 
pege på vores forskellige oplevelser af, hvad ting 
er og kan. For at parafrasere G. Harman, så er det 
’et tredje bord’, vi skal lede efter, som ikke lader 
sig indkredse så direkte, men som er mindst lige 
så værdifuldt at beskæftige sig med. 

Tilgangen kan tilstræbes i museumsprak-
sis, fordi den på forskellige vis er brugbar som 
rettesnor, idet den giver nogle tankevækkende 
perspektiver på de kvaliteter ved ting, som ikke 
udledes ved under- eller overminering. De mange 
subtile spørgsmål, om hvad ting er, bliver i udstil-
lingen mere ligetil og nærværende i kraft af, at 
den også viser M. Nielsens særlige blik på tingenes 
tilstand i egnsmotiverne fra Læsø. Her er ob-
jekt-orienteret ontologi blot én af mange aktuelle 
retninger, der søger at udfordre vores forståelse 
af, hvilken rolle materialitet spiller i vores sam-
fund i dag.

Læsø-maleren Niels Peter 
Marinus Nielsen (1882–1971) 
foretrak at male figurative 
malerier i klassisk stil, på trods 
af at han malede i 1900-tallet, 
hvor de store modernistiske 
avantgarde-retninger foran-
drede kunsten og i væsentlig 
grad maleriets udtryksformer. 
Efter en kort studieperiode 
forlod han derfor også Det Kgl. 
Kunstakademi og dets pro-
gressive samtidskunstnere, og 
han lod sig i stedet færdigud-
danne på Gustav Vermehrens 
malerskole. Tiden i København 
blev dog skelsættende for den 
unge maler, da han som aktivt 
medlem af foreningen National 
Kunst, grundlagt i år 1900, både 
mødte ligesindede malere og 
blev dygtiggjort i malerteknik 
og motivvalg. Foreningen Nati-

onal Kunst dyrkede de idylliske 
motiver, som fandtes i det 
danske landskab og i hjemmets 
interiør, hvilket harmonerede 
stærkt med det Læsø-maleren 
senere ville drage hjem for at 
skildre. Trods den reaktionære 
kunstneriske tilgang og svin-
gende maleriske kvalitet i den 
produktive M. Nielsens oeuvre, 
så er der i udvalgte værker 
en kunstnerisk kvalitet i frem-
gangsmåden. I hans skildring 
af samtiden, der fuldt bevidst 
undertrykker markører for en 
moderne realitet, skabes der en 
fortælling om tingene set i en 
slags kondenseret fortid. Hans 
malerier bliver til små fortæt-
tede tidslommer, hvor farver 
og belysning rammesætter det 
stille ø-liv, han kendte så godt. 

 Bismervægten, der hænger tungt på den hvide 
kamin i M. Nielsens værk, var måske allerede den-
gang uddateret og kun sjældent brugt af øens fiskere 
eller jordmødre, alligevel får den her en aktualitet og 
kan minde os om, at tingen er mere end dens brugs-
funktion, mere end dens direkte relation til os. Male-
ri, ”Parti af ildsted på Museumsgården”, M. Nielsen. 
Foto: Læsø Museum

 Tankerne ledes på vej 
ind i et andet rum. Violinen 
fra 1800-tallet. Interiørma-
leri, Marinus Nielsen. 
Foto: Læsø Museum

MARINUS NIELSEN
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Under 
regnbuen

Danske 
LGBT-plakater 

i 70 år
Af Line Fogh Sørensen

akademisk medarbejder, Dansk Plakatmuseum 
i Den Gamle By. Kurator af udstillingen

 ”Tissemand Tissemand 
Wauw Wauw Wauw” råber pla-
katen til beskueren og reklamerer 
for bøssefest. 
Ukendt kunstner, 1982, Sativa tryk/
Christiania. 

 Med et væld af symbolik 
fortæller plakaten om bøssens 
undertrykkelse i samfundet, hans 
skæbne i ensomhedens pissoirer, 
erklæret psykisk sygdom og sam-
fundets reaktion på synligheden. 
Ole Morten, omkring 1973.
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Plakater kan fortælle meget om diskurs, selvopfattelse og 
udvikling i for eksempel en bevægelse. Dansk Plakatmuseum 

markerer 70-året for grundlæggelsen af Danmarks første 
forening for homo- og biseksuelle med en udstilling, hvor 

plakaten er den centrale fortæller. 
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år er det 70 år siden, at Forbundet af 1948 
blev grundlagt som Danmarks første for-
ening for homo- og biseksuelle. Det blev 
startskuddet på en udvikling, der med ti-

den har resulteret i en høj grad af ligestilling og li-
geværd for LGBT-personer i det danske samfund. 
Det ønsker Dansk Plakatmuseum at sætte fokus 
på med særudstillingen ”Under regnbuen. Danske 
LGBT-plakater i 70 år”. For denne udvikling er ikke 
kommet af sig selv, men er blevet drevet frem af 
foreninger og enkeltpersoner, der ville et mang-
foldigt samfund og en accept af alle. 

Plakaten som fortæller
Plakaten er et stærkt visuelt medie, og når vi 
tager udgangspunkt i plakaten som den centrale 
fortæller af historien om LGBT-personer i det 
danske samfund, bliver fortællingen meget sym-
bolsk. De bevarede plakater er et unikt kildema-
teriale, som på to måder fortæller om LGBT-be-
vægelsen. På et konkret niveau beretter plakaten 
om begivenheder, foreninger, tiltag osv. Men selve 
måden, som plakaten præsenterer sit budskab 
på, afdækker afsenderens ståsted, styrke/udfor-
dringer, synspunkt og hensigt. Herigennem kan vi 
blive klogere på, hvordan bevægelsen er skabt og 
har formet sig selv, samt er blevet formet af det 
omkringliggende samfund. 

Forbundet af 1948 producerede i begyndelsen 
ingen plakater. Alt var hemmeligt, og kommunika-
tionen til medlemmer foregik i bladet Vennen, der 
blev udsendt i anonyme kuverter. Først med de 
mere oprørske og plakatproducerende homosek-
suelle foreninger, som Bøssernes Befrielses Front 
(1971) og Lesbisk Bevægelse (1974), begyndte også 
Forbundet at markere sig tydeligere. ”Hvor læn-
ge skal homofile ligge i samfundspres?” spørger 
Plakatmuseets ældste plakat med Forbundet som 
afsender og reklamerer for en sit-in-demonstra-
tion i Fælledparken i begyndelsen af 1970’erne. 
Forbundet lagde netop vægt på at kalde sig ho-

1683: Danske Lov siger: ”Omgængelse, 
som er imod naturen, straffes med 
bål og brand.”

1866: Almindelig Dansk Straffelov er-
statter dette år dødsstraffen (bål 
og brand) med forbedringshusar-
bejde.

1930/31: Lili Elbe, der blev født i Vejle i 
1882 som dreng med navnet Einar 
Wegener, får i 1930 foretaget sin 
første, indledende kønskorrige-
rende operation ved en kvinde-
klinik i Dresden, Tyskland. Hun 

får foretaget endnu en operation 
i 1931, hvor man forsøger at ind-
operere en livmoder, men kommer 
sig aldrig over operationen og dør 
kort efter. 

1930/33:  Med borgerlig Straffelov af 1930, 
der træder i kraft 1. januar 1933, 
bliver sex mellem to voksne mænd 
over 18 år afkriminaliseret. 

1948: Forbundet af 1948 dannes af Axel 
Lundahl Madsen (senere Axgil) i 
Aalborg. 

1952:  Den tidligere amerikanske soldat, 
Christine Jorgensen (født i USA 
som George Jorgensen), gen-
nemgår verdens første vellykkede 
kønsskifteoperation på Rigshospi-
talet. 

1961: Folketinget vedtager ”Den Grim-
me Lov”, som kriminaliserer kun-
den i et prostitutionsforhold til 
mænd under 21 år. Loven fjernes i 
1965 efter stort politisk arbejde fra 
”Forbundet af 1948” med støtte fra 
nogle folketingspolitikere. 

LGBT GENNEM HISTORIEN

I Ordet ”sit-in” løf-
ter symbolsk pressen 
og lader den homofile 
mand få luft. Ukendt 
kunstner, begyndel-
sen af 1970’erne. 

LGBT

LGBT er den internationale og inklude-
rende betegnelse for grupperingen af 
lesbiske, bøsser, biseksuelle, transperso-
ner og andre med en anden seksualitet 
og/eller kønsidentitet end majoriteten. 
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(FORTSÆTTES)

 Iført dametøj 
indtog de skingre 
fisseletter, som bøs-
serne kaldte sig selv, 
gaderne i hele landet 
på deres bøssekara-
vaner. Ukendt kunst-
ner, 1983, Sativa tryk/
Christiania.  

1969: Efter 20 års ansøgninger optages 
Forbundet af 1948 i Foreningsre-
gistret og er dermed anerkendt af 
myndighederne.  

1971: Bøssernes Befrielses Front dannes 
i København.

 Samme år finder den første Femø-
lejr sted, arrangeret af Rødstrøm-
pebevægelsen. 

1973:  Danseforbud mellem to mænd 
ophæves.

1974: Lesbisk Bevægelse dannes i Kø-
benhavn.

1976:  Den seksuelle lavalder for homo-
seksuelle forhold sættes ned fra 18 
til 15 år, som i forvejen er gælden-
de for heteroseksuelle forhold.

1981:  Homoseksualitet fjernes fra den 
danske liste over sindssygdomme. 

1982:  Forbundet af 1948 ændrer navn 
til Landsforeningen for Bøsser og 
Lesbiske, Forbundet af 1948 (LBL). 

1989:  Folketinget vedtager lov om regi-
streret partnerskab. Loven er den 
første af sin art i verden. De første 
til at sige ja til hinanden blev For-

bundet af 1948’s stifter, Axel Axgil, 
og hans forlovede gennem 40 år, 
Eigil Axgil.   

1996: Folketinget vedtager lov om for-
bud mod direkte eller indirekte 
forskelsbehandling på arbejds-
markedet på grund af seksuel 
orientering, race, religion, politisk 
anskuelse, alder, handicap eller 
national, social eller etnisk oprin-
delse.  

1997: Folketinget vedtager lov om kun-
stig befrugtning, som forbyder 

mofile for at sætte fokus på følelsesliv frem for 
seksualitet. Med Bøssernes Befrielses Front, som 
måske var den flittigste plakatproducent dengang, 
ser man et tydeligt skifte i symbolik, sprogbrug  
og synlighed. De ville netop tage skældsordet 
bøsse tilbage og provokere det konservative Dan-
mark til at acceptere homoseksualiteten. Deres 
plakater er spækkede med stærke tegninger og 
ord som ”Bøssehuset”, ”Bøssefest”, ”Tissemand 

Tissemand Wauw Wauw Wauw”, og billeder af  
skæggede mænd i dametøj i ”Bøssekaravane”. 
Budskabet i Forbundets plakat blegner i sammen-
ligning med de nævnte plakater, men plakaten 
giver derimod en forståelse for, hvor seksualitets-
debatten og -accepten er startet. 

Med grundlæggelsen af Lesbisk Bevægelse i 
1974 begyndte også en synliggørelse af de kvin-
delige homoseksuelle. De følte sig usynlige og 
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lægelig behandling af lesbiske og 
enlige kvinder. 

1999: Danmark anerkender som det 
første land i verden to juridiske 
forældre af samme køn, da regi-
strerede partnere får adgang til 
stedbarnsadoption. 

2006: Folketinget vedtager med én 
stemmes flertal at give lesbiske 
ret til kunstig befrugtning. 

2009: LBL ændrer navn til LGBT Dan-
mark, da foreningen nu inkluderer 
biseksuelle og transpersoner. 

2012: Folketinget vedtager en lov om 
kønsneutralt ægteskab. Nu kan 
par af samme køn også vies i 
kirken.  

2014: Som det tredje land i verden gør 
Danmark det muligt selv at vælge 
sit juridiske køn.

2017: Som det første land i verden 
fjerner Danmark pr. 1. januar 
transkønnethed fra listen over 
psykiske sygdomme. 

 I slutningen af året vedtager Fol-
ketinget et lovforslag, som gør det 

muligt for en kvinde at donere et 
æg til sin kvindelige partner, hvis 
partneren ikke kan blive gravid 
med egne æg. Ligeledes forbed-
res forholdene for transkønnedes 
behandling, idet sundhedsfagligt 
personale ikke længere skal fore-
tage en vurdering af, om en per-
son er transkønnet.

LGBT GENNEM HISTORIEN (FORTSAT)

Kilder: www.lgbt.dk og 
www.danmarkshistorien.dk

 Fem sæt lesbiske øjne gennemborer 
beskueren på denne plakat, der forment-
lig er fra 1970’erne, og minder om, at 
lesbiske er virkelige.

undertrykte i samfundet generelt, men også i 
både det mandsdominerede Forbundet af 1948 og 
i Rødstrømpebevægelsen. Her er plakaterne en 
stærk kilde til at forstå kompleksiteten i udviklin-
gen af en egentlig samlet bevægelse. For faktisk 
findes der i Plakatmuseets samling kun et fåtal 
af plakater med Lesbisk Bevægelse som tydelig 
afsender. Deres aktivitetsniveau var ellers højt i 
1970’erne og 1980’erne, hvor de var en stærk driv-
kraft bag Femø-lejrene, oprettelsen af Kvindehøj-
skolen i Sønderjylland, 8.-marts-arrangementer 
osv. Og netop det, at Lesbisk Bevægelse var 
involveret i en anden og større bevægelse, kvin-
dekampen, havde stor betydning for den måde, 
som Lesbisk Bevægelse udtrykte sig på i plakaten, 
som illustrationerne viser. Deres kamp var både 
en kamp for seksualitet, men i lige så høj grad 
en kamp mod kønsnormer. Således vidner plaka-
ternes budskab og symbolik om hhv. bøssernes 
seksualpolitiske fokus og de lesbiskes fokus på 
kønspolitiske udfordringer. 

Kontekst er afgørende
Plakaterne er et stærkt kildemateriale til at 
undersøge bl.a. diskurs, selvopfattelse og den 
interne udvikling i den danske LGBT-bevægelse 
over årene. Men plakatens styrke som fortæller 
kommer oftest kun til sin fulde ret, hvis den sæt-
tes ind i kontekst. Derfor understøtter vi de 120 
plakater, der er inddelt i otte temaer, med sær-
lige introduktionstekster, genstande og staffage. 
Det giver publikum en basal baggrundsviden og 
rækker ud efter nøgleelementer i de pågældende 
plakater. Teksterne henvender sig direkte og på 
et niveau, så også de, der ikke er bekendte med 
LGBT-miljøet, kan følge med. Tilsammen fortæller 
udstillingen om den danske LGBT-bevægelses 
udvikling, fejrer mangfoldigheden og opfordrer til 
fortsat rummelighed i det danske samfund såvel 
som i LGBT-bevægelsen. Udstillingen er åben for 
publikum fra 27. januar til 3. juni 2018.
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og få årets siste utgave gratis // 

www.museumsnytt.no
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Museumsnytt

Danske Museer udgives i et oplag på 2.000 
eksemplarer og har 1.900 faste abonnenter. 
Tidsskriftet er til for både små og store museer og 
henvender sig til alle, der arbejder på eller for et 
museum eller interesserer sig for museernes virke. 
Danske Museer er derfor en oplagt platform for 
annoncører, der ønsker at komme bredt ud i den 
danske museumsverden og til relevante læsere.

For information om formater og priser – hent 
annonceinformation på danskemuseer.dk

Eller kontakt:

Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 56

Annoncør i 
Danske Museer?

OM UDSTILLINGEN

Plakatudstillingen ”Under regn-
buen. Danske LGBT-plakater 
i 70 år” kan opleves på Dansk 
Plakatmuseum i Den Gamle By 
fra 27. januar til 3. juni 2018. 
Udstillingen henvender sig til 
LGBT-personer, der her får 
fortalt deres egen historie, 
men den henvender sig også til 
den brede befolkning, som får 
indblik i et vigtigt stykke Dan-
markshistorie fortalt uden for-
domme og tabuer. Udstillingen 
er en hyldest til rummeligheden 
med tanken om, at jo mere vi 
lærer om hinanden og os selv, 
jo større vil udviklingen og sam-
menhængskraften i samfundet 
blive.   
Kunstneren Thomas Kruse står 
bag udstillingsplakaten. 
Læs mere på www.danskplakat-
museum.dk

 Plakaten fra 8. marts-ar-
rangementet i 1980 viser 
netop lesbianisme som ét af 
adskillige punkter på dagsor-
denen i kvindekampen.

 Thomas Kruse står bag 
den officielle udstillings-
plakat til ”Under regnbuen. 
Danske LGBT-plakater i 70 
år”. Under regnbuen står de 
glade og frigjorte LGBT’ere i 
samlet flok i stærk kontrast 
til den skumle fortids skjulte 
og skamfulde livsførelse i 
baggrunden.
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så det er vores, museernes. De ansatte i MMEx er 
vores fælles kolleger. Men de kan kun eksistere, så 
længe vi bruger dem. MMEx får nemlig ingen offent-
lig støtte.

I MMEx’ bestyrelse har vi besluttet, at det skal 
være billigt at være medlem af foreningen. Det ko-
ster kun 3.000 eller 5.000 kr. årligt for et museum 
(afhængigt af størrelse) at være medlem. Til gen-
gæld kan man trække på kollegerne i MMEx til en 
pris, der ikke overstiger omkostningen ved selv at 
have eksperter ansat.

Da vi på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro 
udviklede det nye Strandingsmuseum St. George, 
hjalp MMEx med udbudsmateriale til, kontrakter 
med og projektledelse af de tekniske underleveran-
dører. Det betød på en gang, at vi sparede penge, 
men også at vi holdt fast i en leverandør, som vi 
fandt en smule sløv i optrækket; men som MMEx 
kunne garantere ville levere – og som leverede i høj 
kreativ kvalitet. Folk er jo forskellige – også soft-
wareleverandører; og jeg kan i hvert fald ikke nå at 
kende dem alle; det kunne de i MMEx!

MMEx har i 2018 fire ansatte – en lille flok specia-
lister, som har faglighed til at vurdere om en digital 
løsning giver merværdi, og som følger med på leve-
randørsiden; og som har indblik i, hvad der foregår 
på museerne i Danmark, Norden og EU. De er ikke 
bundne af nogens interesser; men kan give helt 
uvildig rådgivning til os. 

MMEx har pr. årsskiftet 57 medlemsmuseer. Det 
vidner om høj udviklingsaktivitet på formidlings-
fronten i museumsverden. Sidste vinter efterspurgte 
museerne mere teknisk kompetence, og MMEx 
ansatte derfor en hardwaredesigner. På den måde 
er MMEx en lille, agil organisation, som tilpasser sig 
de behov, vi museer giver udtryk for. Vi i bestyrelsen 
ville gerne have dobbelt så mange ansatte i MMEx. 
Det ville gøre organisationen mindre sårbar og øge 
erfaringsopsamlingen, og så ville det give MMEx 
mulighed for at tage initiativ til forsøg med digital 
formidling sammen med os driftsbevidste museer.

Som en del af MMEx’ forretningsmodel har vi i 
bestyrelsen besluttet, at MMEx kan rumme associe-
rede medlemmer: Andre offentlige kulturarvsinsti-
tutioner og større attraktioner. Det gør vi, fordi det 
vil give MMEx nyttig erfaring og viden og derudover 
– og ikke mindst – større volumen i opgaver, så vi 
kan sikre, at MMEx kan tiltrække og fastholde de 
dygtigste fælles kollegaer og fortsætte med at hjælpe 
museer til en billig pris.

Hvis vi som museer skal kunne have fælles kol-
leger, skal vi naturligvis også mene, at vi kan tåle 
at være fælles. At vi ikke først og fremmest er kon-
kurrenter, men stadig er hinandens kolleger. Jeg er 
overbevist om, at vi får bedre museer, mere læring 
for vores gæster og bedre arbejdsvilkår på museerne 
ved at samarbejde.

Hvad siger I? Skal vi løse opgaverne sammen?

Af Ingeborg Svennevig
direktør på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro og 

formand for bestyrelsen i MMEx’ forening.

 Ingeborg  
Svennevig
Foto: Steen Lorenzen

MUSEUMSSTAFETTEN

Museumsstafetten er skrevet af og givet videre til skiftende 
skribenter, der har at gøre med museernes virke. Formålet 
er at nå ud i alle afkroge af museumslandskabet, belyse 
vidt forskellige emner og få nye stemmer ind i debatten. 
Indlæggene tager fat i alt fra konservering, undervisning og 
formidling til kulturpolitik og forskning. Læs alle indlæg på 
danskemuseer.dk/museumsstafetten

E

Sammen er 
vi bare bedre

n decentraliseret museumsverden har 
sine fordele i form af nærhed, ejerskab og 
tilbud til alle. Men nogle specialiseringer 
kræver volumen for at kunne dækkes. 

Blandt danske museer findes en evne til netværk 
og fælles løsninger, som jeg ikke har oplevet i andre 
sektorer. Netværk og fælles organisationer, som 
MMEx, er en lærerig, givende og omkostningseffek-
tiv måde at løse mange af vores opgaver på.

Museernes Videncenter for digital formidling, 
MMEx, er de danske museers specialister. Det er 
fagfolk, der kan rådgive os til en pris, vi ikke får 
andre steder. Den digitale formidling kræver specia-
lister inden for brugeroplevelse, softwareudvikling 
og hardwaredesign, som det ikke er ethvert museum 
givet at have i huset. Derfor har vi tilrettelagt MMEx, 
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325.000 siders dansk teknologihistorie fra 1890’erne og frem. 
Frit tilgængelig på nettet, og søgbar på kryds og tværs.

Ingeniørernes 
danmarkshistorie

Af Klaus Thiesen
Civilingeniør, Formand IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) 

– Historisk Teknologi

 Købmagergades 
telefoncentral 1895
Foto: Copydan
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S elskabet IDA – Historisk Teknologi, HI-
TEK, har i samarbejde med Mediehuset 
Ingeniøren gennemført en digitalisering 
af samtlige danske ingeniørtidsskrifter, 

der er udkommet siden 1892. Alle kan nu gratis 
bladre og søge i de 325.000 tidsskriftsider på ing.
dk/kulturarven. 

Hovedformålet med digitaliseringen har været 
at bevare den kæmpe historiske viden, der findes 
i den brede vifte af ingeniørtidsskrifter, som ikke 
har været tilgængelige for offentligheden, idet 
der kun findes to eller tre komplette samlinger. De 
325.000 tidsskriftsider med artikler, debat, nav-
nestof og annoncer giver tilsammen et komplet 
billede af Danmarks teknologihistorie og perspek-
tiverer landets samfundsudvikling i det seneste 
århundrede. De nu digitaliserede tidsskrifter 
rummer ikke alene beskrivelser af de fleste større 
broer, havne, jernbaner, veje, fabriksanlæg og 
kulturbygninger. Man kan også gennem bladene 
følge teknologidebatten og samfundsudviklingen i 
denne interessante periode af danmarkshistorien. 

 Rutebil – år 1898
Foto: Copydan

 Forsiden for tids-
skrift for Ingeniør- og 
bygningsvæsen – år 
1907
Foto: Copydan

 Personbilannon-
ce 1910
Foto: Copydan

 Annonce i  
Ingeniøren – år 1934
Foto: Copydan

Det digitale arkiv rummer det 
oprindelige Ingeniøren (1892-1966), 
Tidsskrift for Elektro- og Maskin-
teknik (1920-1935), Tidsskrift for 
Ingeniør- & Bygningsvæsen (1906-
1975), Ingeniørens Ugeblad (1957-
1975) og det nuværende Ingeniøren 
(fra 1975 til og med årgang 2006). 
Desuden indgår Ingeniørforlagenes 
tidsskrifter Management, Forsk-
ning og Året Rundt. Man kan vælge 
at søge i et enkelt af tidsskrifterne 

eller på tværs af dem alle. De en-
kelte tidsskrifter præsenteres som 
PDF med søgeresultaterne i form 
af e-pages, lige til at bladre i. Søg-
ningen sker i alle former for tekster 
i både artikler, notitser, indholds-
fortegnelser, navnelister, billeder 
og annoncer. Og teknikken tillader, 
at man gemmer de enkelte tids-
skrifter på sin computer, ligesom 
man kan markere og gemme sider 
eller udsnit af sider.

DATABASENS INDHOLD OG SØGEFUNKTION
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Otto Mønsteds Fond, Rambøll Fonden, Elleham-
merfonden, Martha og Paul Kernn-Jespersens 
Fond, COWIfonden, Aage og Johanne Louis-Han-
sens Fond og A. P. Møller Fonden. 

Projektet ville ikke være blevet gennemført 
uden hjælpen fra fondene, men den flotte op-
bakning fra IDA og ingeniørerne og det, at ingeni-
ør-tidsskrifterne notorisk er skrevet af og handler 
om danske ingeniører og deres gerninger gennem 
mere end et århundrede, gør, at vi – måske lidt 
ubeskedent – tillader os at tænke på de nu for 
alle frit tilgængelige digitaliserede skrifter som 
’ingeniørernes gave til det danske folk’, som Inge-
niørernes danmarkshistorie. 

På vores digitale portal på ing.dk/kulturarven 
kan man finde seks korte videoer med illustrative 
nedslag i historien, ligesom vi har produceret en 
informativ folder, der beskriver, hvordan man kan 
søge viden i Ingeniørernes danmarkshistorie. Den 
analoge folder kan gratis rekvireres på klaus.thie-
sen24@gmail.com

 Bilag til Ingeniø-
ren – år 1898

Ligesom man ved at søge på person- og firmanav-
ne kan følge erhvervs- og produktudviklingen.

Et eksempel på tidsskrifternes anvendelse er, 
da man for nogle år siden projekterede det nye 
Søfartsmuseum i Helsingør, der skulle opbygges 
omkring den gamle tørdok på det tidligere Helsin-
gør Skibsværft. Her havde man det problem, at 
der ikke fandtes tegninger over tørdokken. Ved et 
tilfælde fandt man et komplet tegningssæt i et af 
de gamle numre af Ingeniøren.

  
Kortlægning og udvikling

I runde tal er budgettet for projekt Digitalisering 
af Ingeniørernes Kulturarv på 1,5 millioner kroner 
– fordelt med cirka en kvart million til licenser og 
betaling af rettigheder til Copydan, og resten til 
tekniske omkostninger i firmaerne i Schweiz, Nor-
ge og Aarhus. Halvdelen af finansieringen er skaf-
fet til veje ved direkte tilskud fra Ingeniørforenin-
gen IDA og gennem en crowdfunding blandt IDA’s 
medlemmer. Den anden halvdel skyldes bidrag fra 

mailto:klaus.thiesen24@gmail.com
mailto:klaus.thiesen24@gmail.com


33H I S T O R I E R  O M  D A N M A R K

Hvordan kan vi møde folk der, hvor de er? Hvor-
dan kan vi sætte fokus på steder, der til dagligt er 
overset for deres gode historier? Projektet Peter 
& Solvognen er i dag en historie om, hvordan en 
campingvogn blev løsningen på en formidlings-
udfordring, der spændte vidt målgruppemæssigt 
og geografisk. Men den lille campingvogn, der 
som formidlingsgreb er set et par gange, blev 
også et helt kapitel for sig selv. Læs med, når 
projektets to bagmænd deler nogle af de over-
vejelser og erfaringer, der kom ud af at sætte et 
formidlingskoncept på hjul.

D rømmen om den mobile platform
I sommeren 2017 trillede en dansk-
produceret MKP campingvogn fra 1968 
ud på landevejen. Turen gik blandt 

andet til Aggersborg i Aars, fiskerbyen Thorsmin-
de, Zeppelinbasen i Tønder, og derfra østover til 
helleristningsfelter ved Allinge for til sidst at fejre 
Københavns fødselsdag på Slotsholmen. Under 
titlen Peter & Solvognen dannede campingvognen 
rammen om i alt 14 stedsspecifikke, historiske 
arrangementer, der var skræddersyet i samar-

Historieformidling 
i campinghabit

Hvordan en 
campingvogn fik 

danmarkshistorien 
’on the road’

Af Peter Libonati Brock 
cand.mag. i tværkulturelle studier 

og Josefine Albris 
cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling

 Campingvognen foldede sig ud i både by- 
og naturlandskaber. Her på det historiske Nytorv 
i Viborg i samarbejde med Viborg Museum.
Foto: Peter Libonati Brock
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bejde med lokale museer og ofte også det lokale 
arkiv og bibliotek. Initiativet var en del af det na-
tionale samarbejdsprojekt Historier om Danmark, 
der gennem 2017 skulle styrke formilingsindsatser 
landet over for at få mere historieformidling ud til 
flere borgere. Historier om Danmark var et sam-
arbejdsprojekt forankret i DR, Nationalmuseet og 
Slots- og Kulturstyrelsen.
 
Til dette formål var campingvognen genial, fordi 
den var fleksibel og mobil. Man kunne komme ud i 
byrum og i natur. Den var udstyrsmæssigt nem at 
tilpasse og indrette efter publikum og lokale be-
hov. Ydermere står campingvognen statusmæssigt 
i stor kontrast til den klassiske forestilling om et 
museum: Den er uformel, velkendt, jordnær, ja 
nærmest folkelig. 

Et nødvendigt narrativ  
En campingvogns styrke er endvidere, at den er 
fysisk til stede. Den kører på landevejen, ankom-
mer til byen, holder på parkeringspladsen. Den 
bliver set og skaber værdi for det budskab, den 
bringer. I dette tilfælde, hvor vognen skulle be-
søge hele landet, havde vi brug for et overordnet 
narrativ, der kunne binde de mange forskellige 
destinationer sammen. Fællesnævneren var, at 
vognen skulle ”kaste lys” over de historiske loka-
liteter på dens vej. Derfor kom den til at referere 
til nationalklenodiet fra bronzealderen, nemlig 
Solvognen, hvor en hest symbolsk trækker solen 
over himlens bue om dagen. At give campingvog-

nen en identitet var med til at skabe nysgerrighed 
og genkendelse omkring den. Kontrasten mellem 
det enestående nationalklenodie, og den berej-
ste, lille campingvogn, der kun er på nippet til at 
vinde anseelse som vigtig dansk kulturarv, fik folk 
til at trække på smilebåndet. Den kom i øvrigt 
også til at referere til teatertruppen Solvognen fra 
70’erne. Da vognen ikke kunne betjene sig selv, 
valgte vi også at inddrage det menneske, der kom 
til at være dens daglige bestyrer. Derfor blev det 
til Peter & Solvognen. Peter, der nok var akademi-
ker, skulle også repræsentere den unge, nysgerri-
ge og imødekommende historieformidler og ikke 
mindst agere praktiker i alle tænkelige situationer 
(chauffør, lydmand, moderator, afvikler, kontakt til 
medier mm.). 

Campingvognen som katalysator
Landets museer kunne byde ind med en idé til 
en destination og et dagsprogram. Ruten blev 
planlagt ud fra forslagenes originalitet, turneens 
sammenhæng og andre logistiske hensyn. Både 
indhold og lokaliteter spændte fra bronzealderens 
helleristningsfelter til 60’ernes forstadsbyggerier, 
og rejsen i sig selv kom til at mønstre Danmarks 
historiske diversitet. Det blev også klart, at Peter 
& Solvognen ikke skulle være et omrejsende, ge-
nerisk formidlingsshow. Vi skulle skabe en ramme, 
hvis indhold var flydende. Det gav samarbejds-
partnerne mulighed for at sætte egne aftryk på 
de lokale arrangementer. 

Flere af arrangementerne fik den funktion, at 
projektet egentlig bare skabte en anledning til 
at samles eller at samarbejde. Således sikrede 
campingvognen sommerfesten i boligområdet 
Taastrupgaard, den faciliterede partnerskaber 
mellem lokale institutioner i Marstal og den gene-

 Den mobile 
scene kom til at huse 
alt fra lokalhistorisk 
rap, modeshows, 
koncerter, foredrag 
og interviews. Imens 
Give Egnens Museum 
lavede rundvisninger 
i landskabet, blev der 
gået bademodeshow 
ved badebassiner-
ne i Tinnet Krat, 
og i Taastrupgaard 
freestylede rapperen 
Pede B om boligblok-
kens historie med 
input fra de yngste 
beboere i samarbejde 
med Kroppedal Mu-
seum. Stort set alle 
samarbejdspartnerne 
syntes, det fungerede 
godt, at Solvognens 
indhold blev til som 
en samproduktion. 
Foto: Peter Libonati 
Brock

 Hvor det fra starten stod klart, at en campingvogn ikke 
bare kunne stå alene, så tog det noget tid at komme frem til 
vognens og værtens roller. Som oplevelsesdesign var det de tre 
komponenter – campingvogn, personen Peter og fænomenet 
Solvognen – der fik projektet til at gå op i en højere enhed. 
Herunder optagelsen til en teaserfilm, hvor Rane Willerslev, 
Nationalmuseets på det tidspunkt kommende direktør, besøgte 
Solvognen på Frilandsmuseet. 
Foto: Josefine Albris
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I 2017 var der massivt fokus 
på formidling af Danmarks 
historie, bl.a. med DR’s tv-serie 
Historien om Danmark. Peter & 
Solvognen var et initiativ under 
Historier om Danmark, der var 
et samarbejdsprojekt initieret af 
Slots- og Kulturstyrelsen, Natio- 

nalmuseet og DR. Projektets 
formål var at få mere danmarks-
historie ud til flere borgere 
gennem hele 2017. Peter & Sol-
vognen fik til opgave at nå ud til 
andre målgrupper end dem, der 
oftest besøger museerne. 

rerede offentlig bevågenhed om oversete steder 
som zeppelinhangaren i Tønder og badelandet i 
Tinnet Krat i Give. Størstedelen af partnere var 
begejstrede for den anledning, vognen skabte, og 
den samkørte ressourcefordeling. De enkeltstå-
ende arrangementer fungerede lokalt både pub-
likums- og pressemæssigt, dog skulle konceptet i 
sig selv have haft en ekstra kommunikationsmu-
skel, hvis publikum skulle kunne fange den natio-
nale dimension. 

I marken, midt i byen og på havnen 
Vognens fysiske tilstedeværelse fremstod meget 
forskellig alt efter det rum, den blev opstillet i. 
Solvognens basisindhold bestod i at være en ud-
foldelig historisk dagligstue, hvor ung som ældre 
kunne hænge ud og gå på opdagelse i historiske 
spil, magasiner og rekvisitter. Selve vognen var 
indrettet, så man kunne fortælle og optage sin 
egen historie til den nationale arkivkampagne 
”Giv det videre 2017”. Den lokale kulturinstitution 
supplerede arrangementet med den lokalfaglige 
vinkel, der kunne kaste lys over stedets eller bor-
gernes historier. Det kunne være alt fra foredrag, 
byvandringer, samtaler på scenen, børneaktivi-
teter, oplæsninger, fællesspisning, historisk mo-
deshow eller musiske indslag. Nogle steder havde 
arrangementet vokset sig så stort, at vognen bare 
blev til en regibemærkning, andre gange var den 
selve omdrejningspunktet. Vi afprøvede alt fra 
steder med et naturligt flow af mennesker, som 
et bytorv eller et marked, og steder, der talte for 
sig selv. 

 
Kunsten er ikke at planlægge alt

Næsten alle arrangementer blev planlagt, uden 
at sekretariatet havde været på det givne sted 
eller mødtes med de lokale partnere. Hvis ar-
rangementerne havde haft en større teknisk og 
publikumsmæssig karakter, så havde det været 
nødvendigt med en (fordyrende) planlægnings-
rejse. Trods mange mails, telefonsamtaler og nye 
ansigter viste det ubekendte sig at blive en styr-
ke i konceptet. Det fordrede ejerskab, gensidig 
afhængighed og tillid til hinanden på dagen for 
arrangementet, hvor der måtte sættes tid af til at 
hilse på hinanden, se stedet an og skabe enighed 
om den fælles retning. 

I dette tilfælde kunne oplevelsesproducentens 
gængse, minutiøse og overambitiøse drejebog 
have været dræbende for den nødvendige ”vi ta-
ger det, som det kommer”-tilgang, der altså både 
skabte ejerskab, men også sikrede muligheden 
for, at det spontane og uforudsigelige lokale kun-
ne ske. Og det er jo det, man ikke kan planlægge, 
som ofte er det, der bliver til de oplevelser, pub-
likum tager med sig. Derfor skal der gøres plads 
til dem. 

PETER OG SOLVOGNEN

 Den publikums-
mæssige tilslutning 
varierede fra 10 til 
2000 deltagere. Sø-
fartsmuseet i Marstal 
og Motorfabrikken 
fik arrangementet i 
Marstal havn til at 
vokse sig ud over Sol-
vognens lille scene. 
Her synger Marstal 
Småborgerlige 
Sangforening viser til 
seerne i Aftenshowet. 
Foto: Peter Libonati 
Brock

 Artiklens forfat-
tere med sommer-
fugle i maven. Peter 
blev bl.a. castet på 
sine menneskelige 
evner og sit vovemod. 
Rejsen tog 72 dage, 
2000 kilometer og 14 
arrangementer. Og 
han tog gerne turen 
igen, da Danmark har 
vist sig uudtømmelig 
for historier, steder og 
overvældende enga-
gerede mennesker. 
Foto: Berit Fruelund 
Kjærside

Læs mere om Peter 
& Solvognen og de 
enkelte arrangemen-
ter på www.historier-
omdanmark.dk/tema/
peterogsolvognen/
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Nyt mini-udstillingskoncept sætter spot på et lille hjørne af 
Den Hirschsprungske Samling – et rum for eksperimenter med 

formidlingsformer, der kan give publikum redskaber til at se 
anderledes på museets kunst.

Af Camilla Klitgaard Laursen
museumsinspektør på Den Hirschsprungske Samling

Hjørne-
udstillinger

   Hjørneudstillingskonceptet har 
givet mulighed for at bygge bro mellem 
film- og malerkunst. Ejnar Nielsens maleri 
Den blinde fra 1896-98 inspirerede i 1916 
stumfilmstjernen Asta Nielsen i sin rolle 
som blind i filmen Die ewige Nacht. 
Fotos: Den Hirschsprungske Samling og 
Dansk Filminstitut

vad definerer en særudstilling? Og kan 
et enkelt værk fra samlingerne vist i et 
rum på knap 20m2 danne rammen om 
en udstilling? På Den Hirschsprungske 

Samling lancerede vi i 2017 et nyt koncept kaldet 
Hjørneudstillinger. I et enkelt rum placeret i et 
hjørne af museet viser vi flere gange om året små, 
intime udstillinger, der kaster et nyt blik på et 
hjørne af samlingerne. Det kan være skæve vinkler 
på et af museets hovedværker, gemte perler fra 
magasinerne eller nogle af de mange fortællinger, 
der knytter sig til museets samlinger og historie.

Hjørneudstillingerne udvikler sig fra gang til 
gang. Det er et koncept, der rummer de sam-
me processer, som en normal særudstilling gør, 
men fordi det foregår i miniformat og tager ud-
gangspunkt i værker og genstande, der allerede 
er i huset, er det mere fleksibelt end en større 
særudstilling. Vi bliver tilmed klogere på egen 
samling i arbejdet med hver Hjørneudstilling og 
får mulighed for at teste formidlingsformer og 
præsentere andre vinkler og fortællinger om sam-
lingen for museets publikum. Ønsket med Hjørne-
udstillingerne er dermed at bidrage til at skærpe 
publikums blik på samlingerne og ophængningen i 
resten af museet.

H
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Blik på den blinde pige
Fra den 11. oktober 2017 til den 14. januar 2018 
viste vi Hjørneudstillingen Ejnar Nielsen. Blik på 
den blinde, som zoomede ind på et af museets 
absolutte hovedværker, maleriet Den blinde 
(1896-98) af den danske kunstner Ejnar Nielsen. 
Med en kort vægtekst og citater opsat som folie 
på væggene fortalte vi maleriets særlige historie 
og ikke mindst, hvordan maleriet, knapt 20 år 
efter det blev malet, inspirerede stumfilmstjernen 
Asta Nielsen. I Urban Gads film Die ewige Nacht 
(Den evige Nat) fra 1916 spiller Asta Nielsen en 
blind kvinde og muse, og i en af filmens scener 
kopierer hun direkte den blinde kvinde i Ejnar 
Nielsens maleri.

Sammen med maleriet og to tegninger fra 
samlingerne, hvor Ejnar Nielsens blinde pige også 
optræder, viste vi i Hjørneudstillingen stillbilleder 
fra filmen og det knapt tre minutter lange filmklip, 

der i dag er det eneste eksisterende fra filmen, og 
som befinder sig i Det Danske Filminstituts sam-
linger. Hjørneudstillingen gav os mulighed for at 
stille skarpt på et enkelt værk fra vores samlinger, 
bygge bro mellem maler- og filmkunst og gav 
ligeledes anledning til et samarbejde med Cine-
mateket og Det Danske Filminstitut om en fælles 
event med stumfilm tilsat livemusik og foredrag 
om de to gange Nielsen. Et event, der sluttede på 
museet, og tiltrak mange førstegangsbesøgende 
og nysgerrige publikummer til huset.

Den generelle respons på Hjørneudstillingen 
har været positiv. Den simple formidling med 
en kort introtekst og citater fungerer godt som 
igangsætter af samtaler mellem publikum, hvor vi 
som museum ikke fortæller, hvad folk skal mene, 
men inspirerer til, at de selv rejser spørgsmål. 
Hvorfor er begge kunstnere interesseret i den 
blinde som motiv? Kan vi se, hvad den blinde ser? 

 Den Hirsch- 
sprungske Samling 
åbnede i 1911, og mu-
seets malerier fra hele 
1800-tallet, kunstner-
møbler og statuetter 
er udstillet krono-
logisk i den faste 
samlingsophængning 
efter museets første 
direktørs principper. 
Hjørneudstillingen 
kan bryde med krono-
logien og se på tema-
er på tværs af tid. 
Foto: Ole Akhøj
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hvor vi forsøger at finde nye former for formid-
ling, der er tro mod museets historie og særlige 
atmosfære og samtidig peger frem og taler til et 
varieret, nutidigt publikum. Den primære formid-
ling af samlingerne i den faste ophængning fås i 
dag gennem omvisninger eller via en audioguide, 
som særligt er populær blandt turister og muse-
ets ældre gæster. 

Hjørneudstillingerne giver derfor mulighed 
for, at vi som mindre museum for få midler og i 
et mere fleksibelt rum kan eksperimentere med 
formidlingen og udfolde nogle af de mange hi-
storier bag et enkelt værk, der ikke er plads til i 
audioguiden. Vi kan trække tråde mellem værker 
på tværs af tid, som et brud på samlingsophæng-
ningens kronologi, som i den nye Hjørneudstilling 
Hjemlighedens former. Atmosfære, møbler og ma-
leri (25.01.-03.06.2018), hvor vi går tæt på møbler 
fra samlingen og historien om samlerfamiliens 
hjem samt ser på malerier på tværs af perioden, 
der alle har hjemmet som motiv. 

Vi bestræber os dermed på at give et varieret 
program af Hjørneudstillinger, som kan motivere 
vores gæster til genbesøg og give dem følelsen 
af, at de får noget nyt med, hver gang de besøger 
museet. Vi tester, hvad der fungerer, og hvad der 
ikke gør i et ønske om at samle vores erfaringer 
og på sigt lade dem indgå i formidlingen af op-
hængningen i resten af museet.

Vi har imidlertid erfaret, at måden, Hjørneudstil-
lingerne omtales og slås op på via vores hjemme-
side og andre kommunikationskanaler, kan påvirke 
gæsternes opfattelse af Hjørneudstillingen og 
dens størrelse. Hvor en gæst har klaget og er gået 
skuffet fra museet i troen om, at udstillingen var 
større, har den 20m2 store udstilling samtidig kun-
ne høste positive anmeldelser, artikler og omtaler 
i landsdækkende aviser. 

Nyt i det faste
Den Hirschsprungske Samling, som blev stiftet  
af tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich  
Hirschsprung og hans hustru Pauline, åbnede i 
1911. I museets cirka 570m2 store udstillingsareal 
hænger samlingerne af mere end 100 års dansk 
kunst fra hele 1800-tallet og starten af 1900-tallet 
kronologisk og efter de principper, museets før-
ste direktør, kunsthistorikeren Emil Hannover, ud-
stak. Der foretages jævnligt ændringer i museets 
tætte maleriophængninger, når et værk udlånes 
eller indgår i en større særudstilling i huset, men 
herudover har værkerne i reglen hængt på deres 
faste pladser i salenes kronologiske fortællinger 
i mange år. Foruden hjørneudstillingsrummet er 
kun en enkelt sal dedikeret midlertidige udstillin-
ger, så når museet viser større særudstillinger, må 
den faste samling vige pladsen og tages ned.

Med museets nye direktør, Gertrud Oelsner, 
som tiltrådte 1. november 2016, er vi i en fase, 

 Ejnar Nielsen. 
Blik på den blinde ud-
stillet i det knap 20m2 
store rum i efteråret 
2017. 
Foto: Ida Lehrmann
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E n pionertid
I 1970’erne begyndte det at røre på sig 
blandt studenteromviserne på hoved-
stadens museer. Omvisere ville gøre 

op med de eksisterende formidlingstraditioner 
og lave mere engagerende og nærværende for-
midling til skoleelever. ”Det var sådan set en 
pionertid. Der var ikke nogen skoletjenester. Der 
var omvisninger, men vi ville noget andet. Vi trak 
pædagogikken ind i formidlingen ved at arbejde 
ud fra pædagogiske og didaktiske metoder. Vi 
ville tage udgangspunkt i det konkrete, og derfor 
bragte vi genstande med ud i udstillingerne eller 
aktiverede eleverne med praktiske gøremål,” 
erindrer leder af Skoletjenesten Poul Vestergaard, 
der dengang var studenteromviser i Oldtiden på 
Nationalmuseet.

Da det nyåbnede Zoologiske Museum i 1970 
indgik samarbejde med Københavns Kommune, 
banede det vejen for en pædagogisk faglighed på 
museerne – og efterfølgende etablering af Skole-
tjenesten. Snart fulgte flere kommuner og muse-
er, bl.a. Nationalmuseet. Samarbejderne indebar 
blandt andet, at lærere fra skoleforvaltningerne 
var med til at udforme undervisningsmaterialer 
og påvirke, hvad eleverne skulle lave på muse-
erne. Men åbningen mod skoleverdenen foregik 

 Aktivering af eleverne med praktiske 
gøremål var et af de nye pædagogiske greb. 
Her på galeasen ”Anna Møller” i Nyhavn. 
Foto: Skoletjenesten.

års samarbejde mellem museer 
og Skoletjenesten

40
Af Marie Damsgaard Andersen

souschef i Skoletjenesten
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 Undervisning med kopigenstande på Vikingeskibsmuseet ca. 1977. 
Foto: Skoletjenesten 

 Det er indsamling og omsætning af erfa-
ringer fra det pædagogiske udviklingsarbej-
de, der er fokus for Skoletjenestens arbejde i 
disse år. Her i gobelinsalen på KØS. 
Foto: Nicolai Kofod Larsen

 Elevernes iagttagelse som basis for 
refleksion var et af Skoletjenestens pædago-
giske greb. Arbejds- og opgaveark fungerede 
som redskab til at støtte elevernes iagttagel-
ser. Her på Danmarks Akvarium. 
Foto: Skoletjenesten
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Esbjerg og Aalborg. Men Skoletjenesten med base 
i hovedstaden var den eneste, der udviklede sig 
til det tværkommunale samarbejde, den også er 
i dag.

Fra entreprenør til samarbejdspartner
Det var målet, at Skoletjenesten med afsæt i 
skoleverdenen skulle indgå samarbejder med kon-
krete kulturinstitutioner for at skabe tilbud, der 
gav lærere og elever et bedre udbytte af besøget. 

ikke uden sværdslag på museerne. ”På Natio-
nalmuseet kæmpede vi mod en gruppe af ældre 
konferensstuderende, som mente, at omvisninger 
var den eneste måde at formidle det faglige stof 
på. De mente ikke, at det var fagligt forsvarligt at 
overlade formidlingen til skolefolk,” fortæller Ve-
stergaard.

Hovedstaden var ikke det eneste sted, hvor 
der skete noget i 70’erne og 80’erne. Også andre 
skoletjenester så dagens lys i den periode, bl.a. i 

 Vikingeskibsmu-
seet var med, da Sko-
letjenestens formelt 
blev stiftet i 1976. I 
1979 besøgte 17.974 
elever museet, hvilket 
udgjorde 12% af det 
samlede besøgstal. 
Foto: Skoletjenesten

 Projektgruppen 
bag udviklingsprojek-
tet ”Museer som rum 
for medborgerskab”, 
der satte kernebe-
greber fra undervis-
ningsverden i spil i en 
større museumsfaglig 
kontekst og resultere-
de i bogen ”Dialogba-
seret undervisning”. 
Foto: Lars Skaaning, 
2009
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dellen er erstattet af en partnerskabsmodel, hvor 
det pædagogiske udviklingsarbejde er i centrum. 
Det betyder, at det er kulturinstitutionerne, der 
bærer ansvaret for driften af undervisningen, 
mens partnerskabet fokuserer på pædagogisk 
udvikling og videnproduktion. Gennem pædago-
giske laboratorier, der tager udgangspunkt i den 
enkelte kulturinstitutions særlige erfaringer og 
pædagogiske potentialer, og som understøttes fra 
centralt hold, indsamler og skaber medarbejder-
ne fortløbende ny viden, som også kommer andre 
eksterne læringsmiljøer til gavn. Den viden, der 
genereres gennem praksis på museernes under-
visningsafdelinger, har en særlig værdi, fordi den 
er konkret og anvendelsesorienteret. Og det er 
Skoletjenestens opgave som videncenter at sætte 
denne viden i spil i andre eksterne læringsmiljøer.

Konkret foregik det ved, at Skoletjenesten ansatte 
og udstationerede medarbejdere direkte på mu-
seerne. Det betød, at medarbejderne kunne være 
100% dedikerede til den pædagogiske opgave. 
Ved at have et stærkt kollegialt netværk på tværs 
af museerne fik medarbejderne den nødvendige 
faglige autoritet til dels at kunne gå i samspil med 
museernes stærke faglighed, dels at kunne udfor-
dre vanlig formidlingspraksis, når der var brug for 
det. På dette tidspunkt var det langt fra alle mu-
seer, der interesserede sig for at udvikle under-
visning. I samarbejdet med museerne fungerede 
Skoletjenesten i praksis som en entreprenør med 
både økonomisk og fagligt ansvar for skoletjene-
sterne.

Samarbejdet med museerne ændrede gradvist 
karakter i takt med, at flere museer begyndte at 
interessere sig for undervisning. Omkring årtu-
sindskiftet kom en stor gruppe nye museer til i 
samarbejdskredsen. Det gjorde det nødvendigt at 
gentænke samarbejdsformen, hvilket betød sam-
finansiering af stillingerne og større ligeværdighed 
i samarbejdet og ansvaret for undervisningsaktivi-
teterne. På mange museer blev undervisningen et 
udviklingsrum, hvor man eksperimenterede med 
forskellige formidlingsgreb. De nye, stærke under-
visningsafdelinger formåede i stadig større grad 
at sætte begreber fra undervisningsverden i spil 
i en bredere museumsfaglig kontekst, fx gennem 
udviklingsprojekter.

Videncenter for eksterne læringsmiljøer
I dag er undervisning et ansvar, stort set alle mu-
seer tager på sig. Det giver Skoletjenesten en helt 
anden opgave i dag end for 40 år siden: Frem for 
at være driftsorganisation er Skoletjenesten nu et 
videncenter for eksterne læringsmiljøer, der ar-
bejder for at understøtte sektoren bredt. Interes-
sen for at kvalificere arbejdet med undervisning 
kommer fra mange forskellige eksterne lærings-
miljøer, fx forsyningsvirksomheder, biblioteker og 
andre kulturinstitutioner. Det giver nye opgaver 
for Skoletjenesten, som ud over partnerskaber nu 
også har aktiviteter som underviserkurser, tema-
dage og studiegrupper og yder konsulenthjælp 
til en bred vifte af eksterne læringsmiljøer. Kon-
sulenthjælp og netværksunderstøttelse er også 
kernen i ’Nationalt netværk af skoletjenester’, der 
blev etableret af Undervisningsministeriet og Kul-
turministeriet i 2013 og har sin daglige forankring i 
Skoletjenesten.

Pædagogiske laboratorier
Mere end 40 år efter Skoletjenesten blev etable-
ret, anvendes modellen med medarbejdere, der 
har daglig arbejdsplads på museerne og pæda-
gogisk netværk på tværs, stadig, men rammerne 
er helt anderledes end tidligere. Entreprenørmo-

 Skoletjenesten 
på erfaringsudveks-
ling hos Skoletjene-
sten Esbjerg Kommu-
ne på Myrthuegård 
i begyndelsen af 
90’erne. 
Foto: Skoletjenesten 
Esbjerg Kommune – i 
dag MYRTHUE – Na-
tur, Kultur & Læring

 Udstillingen 
”Uhørt Ungdom” 
på Arbejdermuseet 
(2015) blev udviklet 
sammen med elever, 
og læring var rammen 
for hele udstillingen. 
Et eksempel på hvor-
dan ideer og metoder 
fra undervisningsaf-
delingerne bliver en 
integreret del af hele 
museets virke. 
Foto: Jacob Thorek 
Jensen
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Udstillinger
Udvalgte udstillinger fra museer i alle afkroge af landet. Følg med på 

danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

 Sand og agave, Grækenland, 1989
Foto: Tove Kurtzweil

 Planteind-
samling nr. 10.
Foto: Camilla 
Berner

Den danske kunstner Tove Kurtzweil (f. 
1938) har i en menneskealder aflæst ver-
den gennem sit kamera med en særlig 
forkærlighed for materialers detalje-
rigdom. Kurtzweils fotografiske værker 

kendetegnes ved en intens sanselighed. I 
mødet med kunstnerens fotografier for-
nemmer man helt konkret motivet træde 
frem af fotopapiret. Titlen Hvorsomhelst 
og intetsteds udspringer af skæve natur- 
og byscener, der gennem Tove Kurtzweils 
optik fremstår surreelle og opløste i tid 
og sted. Detaljer af interiør, spejlinger og 
mennesketomme pladser, parker og byrum 
bryder det umiddelbart smukke og har-
moniske førstehåndsindtryk af Kurtzweils 
billeder og giver dem en særlig stille og 
ildevarslende undertone. Gl. Holtegaard 
viser i denne soloudstilling over 100 foto-
grafiske værker fra Tove Kurtzweils virke 
i anledningen af kunstnerens 80 års fød-
selsdag i år.

G L .  H O LT EG A A R D

Tove Kurtzweil 
Hvorsomhelst og 
intetsteds
19.1 → 2.4.18

V EJ E N KU N ST M U S E U M

Camilla Berner 
– Art & Nature
 3.2. → 29.4.18

Som kunstner interesserer Berner sig for 
vores natursyn. Hendes værker bygger 
bro mellem videnskab og kunst, og hen-
des kunstneriske praksis kan betegnes 
som environmental art. Det er en inter-
national bevægelse, der har forholdt sig 
til menneskets samspil med/mod natu-
ren. Ofte skabes værkerne af naturens 
egne materialer. Hendes kunstneriske og 
videnskabelige tværfaglighed åbner for, 
at publikum kan aflæse og forholde sig 
til stedets og/eller væksternes historier. 
At samle ind, registrere, følge planternes 
rejse og forhistorie er blevet Berners 
indgange til at fortælle planternes hi-
storier – der også fortæller om os som 
mennesker. Som bymenneske er Berner 
særligt optaget af den urbane natur. I 
”Precious things and stuff we don’t like” 
registrerede hun i 2009 arterne på en 
byggetomt i Tikøbgade på Nørrebro. Frø 
fra de 124 arter ses i reagensglas i en 
høj montre først i udstillingen. Berner 
opfordrer til refleksion over vores syn 
på bynatur – skal der vokse planter, der 
trives på stenbroen eller importerede 
prydplanter, vi køber ind og må passe?
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Udstillingen handler om kunstens rolle 
i kortlægningen af et land. Med male-
rier af Aage Bertelsen fra den sagno-
mspundne Danmark-Ekspedition (1906-
08), over Pia Arkes værker, hvor de 
personlige erindringer er i centrum, til 
Jacob Kirkegaards optagelser af smel-
tende arktisk is, favner udstillingen over 
100 års kunstneriske kortlægninger af 
Grønland. På forskellig vis kaster udstil-
lingens værker lys over kortlægning som 
metode og over, hvordan kortlægninger 
altid er en del af en større geopolitisk 
historiefortælling. Værkerne præsen-
terer en række vidt forskellige kunst-
neriske greb og metodiske tilgange til 
kortlægningen som form. Gennem ud-
stillingen tages vi med på en rejse, der 
begynder ved overfladen, lyset, farverne 
og landskabet, og videre ind i arkiverne 
og de personlige erindringers arkæologi, 
for til sidst at ende helt inde i materien, 
i jorden og isen.

RØ N N E BÆ KS H O L M

Kortlægninger
6.1 → 29.4.18

I 1830 rammer en fransk bonde noget 
ganske exceptionelt med sin hakke: En 
romersk sølvskat, som består af godt 
60 drikkebægre, fade og statuer. De har 
været brugt af romere, der befandt sig 
i det nordvestlige Frankrig under Ro-
merrigets besættelse, og de har ligget 
uberørt i jorden i mere end 1500 år. 
Sammen med en række af Glyptotekets 
egne genstande kommer den nyrestau-
rerede franske skat til at være en del af 
en iscenesættelse af romersk luksus, 
pomp og pragt. Som en refleksion af 
luksus gennem tiden udstilles der også 
moderne værker inspireret af antikken 
blandt andet skulpturer af den franske 
billedhugger Jean-Baptiste Carpeaux. 
Tilsammen giver hele udstillingen en 
sanselig oplevelse af, hvordan gen-
standene blev anvendt i antikken, men 
også hvordan arkitektur og luksuriøse 
brugsgenstande kan indgå i et overdådig 
æstetisk samspil.

G LY P TOT E K E T

Beriget og beruset 
– forsvundne skatte fra 
Romerriget
14.03. → 02.09.18

Op gennem historien har møder mellem 
forskellige kulturer dannet grundlag for, 
hvordan vi som mennesker forstår hinan-
den, os selv, og vores fælles verden. Ud-
stillingen inviterer på en rejse til den fros-
ne sibiriske tundra, op ad Amazon-floden 
og ind i Australiens brændende stenørken. 
Her har antropolog, fotograf og filmskaber 
Christian Vium besøgt efterkommere af 
oprindelige folk, som tidligere har haft 
besøg af videnskabsfolk, fotografer og rej-
sende fra den vestlige verden. Som en del 
af sin forskning siden 2014 har Vium taget 
tidligere tiders fotografiske materiale med 
tilbage til efterkommere af de oprindelige 
folk, der optræder på de originale foto-
grafier. I samarbejde med efterkommerne 
har han stillet spørgsmål til betydningen af 
de gamle fotografier, de kulturmøder, der 
ligger til grund for de gamle billeder, og 
de konsekvenser møderne havde og har 
dengang og nu. Og med det udgangspunkt 
lavet nye billeder og fortællinger.

M O E SG A A R D M U S E U M

Dialoger
3.2. → 27.5.18

 Interiør (venstre flodbred) fra vilde Tecuna indianeres beboelse på floden 
Caldeirao, der løber sammen med Amazonas. Foto: Albert Frisch (1867)

 150 år senere. Gentilo og hans familie. Foto: Christian Vium
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I mere end tre årtier har glaspuster 
Pernille Bülow med base på Bornholm 
designet og skabt en række af de bedst 
sælgende moderne, danske glasdesigns. 
Bülow er en succesfuld designer, mor til 
fire, ophavskvinde til Fair Trade-projekt 
med enlige kvinder i Ghana og senest 
designer af de populære Sky-lamper. 
Hendes interesse og flair for design er 
kombineret med en stærk forretnings-
mæssig tilgang, og Bülow har gennem 
årene formået at have fokus på at skabe 
designs, der appellerer bredt og kan 
produceres til en acceptabel pris. Et 
eksempel på dette er lysestagen ’Duo’ 
– en fyrfadsstage, der i gode år har 
solgt flere end 50.000 eksemplarer. Et 
design, der sidenhen er fulgt af andre 
succesfulde designs. Alle udført og 
solgt i talrige eksemplarer og anvendt i 
indretningen i tusindvis af danske hjem. 
Pernille Bülow har forholdt sig til den 
virkelighed, der opstod, i takt med at 
glasværkstraditionen – i Danmark i form 
af Holmegaard – mistede fodfæste, 
og studioglasset vandt indpas, og hun 
slår bro fra storskalaproduktion til det 
mundblæste og håndlavede. Mapping 
Denmark har som formål at komme ud 
i krogene, geografisk såvel som glas-
fagligt, i kortlægningen af det danske 
glaslandskab. Udstillingerne kan præ-
sentere både traditionelle glashytter 
med fokus på kunsthåndværk såvel som 
værksteder og kunstnere, der forholder 
sig til nye tendenser.

G L AS M U S E E T

Pernille Bülow
Mapping Denmark III
20.01 → 08.04.18

Den unge, palæstinensiske fotograf og 
videokunstner Yazan Khalili modtog i 2015 
Extract – Young Art Prize. Med prisen fulg-
te bl.a. en soloudstilling i Kunstforeningen 
Gl Strand. Khalili har fundet inspiration til 
alle sine værker i virkeligheden i hjemlan-
det Palæstina. Et fælles karakteristisk træk 
ved dem er en poetisk blotlægning af de 
strukturelle systemer, som vores samfund 
er indrettet med, og som det moderne 
menneskes eksistens afhænger af. Yazan 
Khalili er født i 1981 i Syrien og bor i dag i 

Ramallah. Konsekvenserne af de politiske, 
sociale og økonomiske begrænsninger, 
som Khalili og hans landsmænd har været 
underlagt i en lang årrække, er en stor 
inspirationskilde for Khalilis værker. De 
symbolske forankringer af den israelsk-pa-
læstinensiske konflikt i landskabet omkring 
hjembyen Ramallah, områdets bygnings-
kultur, overvågningsteknologien og andre 
politiserede forhold danner bagtæppe for 
Khalilis undersøgelser. I flere af sine værker 
udfolder han idéen om ’det negative rum’, 
som repræsenteres ved, hvad der ikke er 
til stede, hvad der mangler, eller hvad der 
er fjernet. I sin kunst inviterer Yazan Khalili 
generelt til et kritisk blik på verden gen-
nem fotografiets visuelt og poetisk regi-
strerende sprog. Hans værker sætter fokus 
på, hvordan mennesker og landskaber kan 
omdannes til objekter som følge af frem-
medgørende indgreb, og hvordan geopoli-
tiske beslutninger kan forårsage utilsigtede 
voldsomheder i et samfund. 

G L .  ST RA N D

Yazan Khalili
No one saw the colours
3.2 → 11.3.18

Udstillingen rummer mere end 100 hylde-
meter med legetøj, der gennem generati-
oner har stået på børns ønskeseddel. Den 
viser et udsnit af museets store samling 
af legetøj fra 1900-tallet og handler om 
børns leg og læring gennem legen. Legen 
forberedte til de opgaver og det arbejde, 
som ventede forude. Der var fokus på 
læring i legen. Piger og drenge havde hver 
deres. Udstillingen giver et godt indblik i 

udviklingen af velfærdssamfundet gennem 
legetøjet. Fra dengang, der ikke var megen 
tid til leg, til nu, hvor leg og legetøj fore-
kommer at være skrevet ind i menneske-
rettighederne. Legetøjet er købt såvel som 
hjemmegjort. Brændekurvens træstykker 
kunne være afsæt for både lokomotiv, 
traktor og andet husflidslegetøj. Den store 
udvikling, der fulgte med dampmaskinens 
muligheder, kunsten at flyve, nye trans-
portmuligheder på land, afspejles i legetø-
jet. Teknologiens udvikling ses i byggesæt 
til de første printplader. Tidens kongetro 
ses i puslespil med kongelige motiver. 
Enhver drengs drøm om røver og soldater 
kan udleves i de mange legetøjssoldater og 
cowboys, samtidig med at pigen dækker 
det flotte bord med de mange dukkekaf-
festel.

G I V E-EG N E N S M U S E U M

Spot på legetøj
20.1 → 2.4.18

 Yazan Khalili: Robbery in Area A, videostill, 2013-16. 
Foto: Yazan Khalili

 Foto: Pauk Fotografi
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Danmark er omgivet af hav, og havet var 
netop den danske guldalderkunstner 
Anton Melbyes (1818- 1875) foretrukne 
motiv. Melbye var optaget af havets 
stemninger og malede det med stor 
sans for dramatik i uvejr, ved solnedgang 
og under fuldmånens skær. Melbye op-
nåede stor berømmelse i sin samtid især 
i udlandet, mens han aldrig opnåede 
samme status i sit hjemland. I et samar-
bejde med Altonaer Museum i Hamborg 
vises udstillingen i anledning af 200-året 
for Melbyes fødsel. Det er den første 
udstilling nogensinde om kunstneren i 
Danmark. Udstillingen præsenterer ca. 
100 af kunstnerens værker. Heraf 60 
malerier samt 36 tegninger og flere af 
hans daguerreotypier, som han tog som 
én af Danmarks tidligste fotografer. Her-
udover vil der også indgå flere af Melby-
es personlige breve og rejsedokumenter. 

D E N H I R SC H S P R U N G S K E SA M L I N G

Mod fjerne horisonter. 
Anton Melbye – 200 år
9.3. → 17.6.18 Charlottenborg Forårsudstilling er blevet 

afholdt årligt på Charlottenborg siden 
1857. Den begyndte som en udstilling, 
der præsenterede nye værker af danske 
kunstnere, men har i dag deltagende 
kunstnere fra mange lande. I årenes løb 
har den præsenteret værker af Vilhelm 
Hammershøi, Alvar Aalto, Per Kirkeby, 
Jørn Utzon, Olafur Eliasson og mange 
andre. Udstillingen giver et betragteligt 
antal kunstnere mulighed for at deltage 
i et større internationalt projekt og har i 
årenes løb udgjort det første betydelige 
trin for mange unge kunstnere, samtidig 
med at den også præsenterer vigtige 
nye værker fra mere etablerede navne. 

KU N ST H A L C H A R LOT T E N B O RG

Forårsudstilling 2018
2.2. → 10.3.18

 Anton Melbye foran maleriet Orkanen, 
ca. 1866. Privatsamling Hamborg

 Orkanen, 1866. Olie på lærred. 
Privatsamling Hamborg

Kunstnertrioen Treklang har de sidste 
seks år rejst rundt i verden iført folke-
dragter og ladet sig forevige på markan-
te steder. En praksis, de kalder for en 
slags nationalromantiske selfies. Folke-
dragterne, som de har på, er fra deres 
hjemegne: Færøerne, Øst Telemark 
i Norge og Vejle-egnen. Treklang ser 
folkedragten som et symbol på inklusion 
for den indviede, men samtidig eksklu-
sion af alle andre. Den skaber minder 
om ’de gode gamle dage’ og bidrager til 
en iscenesat forestilling om en tid, der 
aldrig har været. Treklang kredser om 
forestillingen om nationalidentitet som 
en konstruktion og perspektiverer og 
kommenterer på det store nationalro-
mantiske projekt, som guldalderkunst-
nerne satte i søen i det 18. århundrede. 
Udstillingen indeholder fotografier, 
videoværker og et fotoalbum, som alle 
er en del af Treklangs undersøgelse af 
forholdet mellem individer, steder, for-
tid og fremtid.

V EJ L E  KU N ST M U S E U M

Treklang – Karmin / 
Kraplak / Cinnober
 6.2. → 6.5.18
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Publikationer
Bøger, kataloger og tidsskrifter om, for eller af museerne. Følg med 

på danskemuseer.dk, Facebook og Instagram. 

Dansk kunst på 
Ordrupgaard
 I 2018 er det 100 år siden, 
at Wilhelm og Henny 
Hansen åbnede deres hjem 
Ordrupgaard i Charlottenlund 
for kunstinteresserede 
besøgende. I dag rummer 
museet en af Nordeuropas 
væsentligste samlinger af dansk 
og fransk kunst fra det 19. 
århundrede og begyndelsen af 
det 20. århundrede. Museets 
direktør, Anne-Birgitte 
Fonsmark, bringer os tæt på 
Wilhelm Hansen og de danske 
kunstnere og værker, som han 
samlede i årene fra 1892 til 
1916. Samlingen blev påbegyndt 
i 1892 med købet af et lille 
billede af en ko malet af Johan 

Th. Lundbye. Flere andre 
guldalderværker kom snart 
til, men samlingen rummede 
primært kunstværker fra 
Wilhelm Hansens egen samtid. 
Der var kunst fra 1880’erne og 
ikke mindst Den Frie Udstillings 
store epoke i 1890’erne. 
Med hovedvægten lagt på 
den symbolistisk betonede 
realismes enegængere, L.A. 
Ring og Vilhelm Hammershøi, 
den danske ’impressionist’ 
Theodor Philipsen, såvel som 
de såkaldte Fynboerne – 
foruden Eckersberg-skolen 
og den nationalromantiske 
landskabskunst.

Anne-Birgitte Fonsmark 
Dansk Kunst på Ordrupgaard 
Strandberg Publishing

”En Juvel i Danmarks 
Krone”
Sådan sagde museumsdirektør 
Jens Jacob Asmussen Worsaae 
om Rosenborg. Han havde 
store visioner for det lille slot 
og arbejdede ihærdigt på at 
forme De Danske Kongers 
Kronologiske Samling som 
museum i perioden 1858-
1885. Worsaae var den første 
videnskabeligt uddannede 
person på denne post. Han var 
fremsynet og opererede i en 
turbulent tid efter samfundets 
omvæltning fra enevælde til 
demokrati, men formåede 
at navigere i det, mens han 
havde et vågent øje for alle 
de muligheder, det medførte i 
forhold til opbrydningen af de 

kongelige samlinger. Worsaae 
var foregangsmand inden for 
museumsverdenen, direktør 
for Nationalmuseet og formand 
for bestyrelsen for Det 
Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg. Ole Thamdrup 
giver et indblik i Worsaaes 
arbejde og visioner om at 
skabe en kultur- og stilhistorisk 
ramme for fortællingen om de 
danske konger.

Ole Thamdrup  
red. Peter Kristiansen. 
J.J.A. Worsaae og Rosenborg-sam-
lingen 
Kongernes Samling

Museer i en 
migrationstid
Migration er et udbredt 
fænomen i verden og har 
en markant indflydelse på 
samfundet. I kølvandet på 
migrationen har museer 
mulighed for at påvirke 
vores forståelse af verden. 
Museer kan give plads til at 
udforske relationer på tværs 
af tid og rum, migrationens 
effekter og menneskers 
rettigheder. Derigennem 
bliver museerne relevante 
som kulturinstitutioner og 
kan bidrage til en positiv 
social forandring og udvikling. 
I bogen reflekterer ledende 
forskere og museumsfolk 
over museers engagement 
i migrationsspørgsmål. 
Skribenterne præsenterer 
nyskabende projekter fra 
hele verden og analyserer de 
teoretiske og praktiske vilkår, 
som projekterne er underlagt. 

Red.: Christina Johansson & Pieter 
Bevelander 
Museums in a time of migration 
Nordic Academic Press

 Christian d. 4.’s arbejdsværelse, tegnet af F.C. Lund 1862. Illustration fra 
’J.J.A. Worsaae og Rosenborg-samlingen. De danske Kongers kronologiske Samling.
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I 1842 stiftedes Kunstnerfor-
eningen af 18. November. Nav-
net blev valgt ved lodtrækning 
og trukket op af en høj sort 
hat. I mange år hed foreningen 
blot 18. November. Datoen 
refererede til dagen før Bertel 
Thorvaldsens fødselsdag, hvor 
en gruppe unge kunstnere, 
siden Thorvaldsens hjemkomst 
fra Rom i 1838, var begyndt at 
møde op i hans atelier for at 
synge for og fejre ham. Han 
var altid optaget på selve fød-
selsdagen, d. 19. november. 
Derfor fejrede de ham dagen 
før. Det gjorde de frem til hans 
død i 1844. I anledningen af 
foreningens 175-års jubilæum 
har seniorforsker Tove Thage 
skrevet foreningens historie. 
Det fortæller hun om her.

Hvorfor var bogen vigtig og 
relevant at skrive?
Kunstnerforeningen af 18. 
November er én af Danmarks 
ældste kunstnersammenslut-
ninger med en helt usædvanlig 
historie. Foreningen optager 
alle kunstens udøvere, bil-
ledkunstnere, musikere, for-
fattere, og er baseret på et 
arbejdsfællesskab og et socialt 
samvær. Den er et mødested, 
beliggende i Frederiksgade 
midt i København med atelie-
rer, hvor der tegnes croquis ef-

i detaljer. Som hovedforfatter 
lagde jeg vægt på ‘de levende 
vidnesbyrd’, som dels blev 
indsamlet omkring foreningens 
50-årsjubilæum, 1902, og som 
gengives i bogen, dels nu er 
gentaget gennem interviews 
eller essays skrevet af nuvæ-
rende medlemmer. Medlem-
merne er Kunstnerforeningen 
af 18. November. På grund af 
medlemsskaren i 2017 eksi-
sterer foreningen endnu som 
en levende organisme. Et helt 
enestående arbejde, der gør 
bogen helt uundværlig, er ud-
ført af Eva Nedergaard i form 
af registrering, både kronolo-
gisk og alfabetisk, af samtlige 
medlemmer gennem de 175 år. 
Dette gør bogen til kunstens 
‘blå bog’. 

Nævn et centralt element i 
bogen, og forklar, hvorfor det 
er centralt for dig?
Perioden omkring 1880, hvor 
dansk kunst så at sige træder 
i karakter, og hvor kunstne-
re som Laurits Tuxen og P.S. 
Krøyer påtog sig et ledende 
ansvar og med deres udsyn 
og erfaringer fra bl.a. Frankrig 
organiserede udstillinger, der 
præsenterede dansk kunst i 
udlandet. De var også med til at 
sikre, at danske kunstnere kom 
til at sidde i de betydningsfulde 
udvalgs- og censurkomitéer 
både i og uden for Danmark. 
Herefter agerede kunstnerne 

selv som kuratorer, og de var 
med deres viden og moderne 
kunstsyn med til at drive dansk 
kunst fremad. I samme periode 
– og dermed tidligt – blev de 
kvindelige kunstnere optaget 
som medlemmer og inviteret til 
at deltage på de af Kunstner-
foreningen initierede udstillin-
ger. Kunstnerforeningen blev, 
paradoksalt nok, kort tid der-
efter en medvirkende ‘årsag’ til 
det nødvendige opbrud i dansk 
kunstliv, med bl.a. stiftelsen af 
Den Frie Kunstudstilling. Som 
bekendt kan man ikke skabe 
nyt uden at have en baggrund 
at reagere imod. Dansk kunstliv 
fik som følge heraf den række 
af kunstnersammenslutninger, 
som har kendetegnet dansk 
kunstliv i hele det 20. århund-
rede.   

Hvad var det sværeste at skri-
ve?
Foreningens tidligste tid, hvor 
historien hviler på mundtlige 
udsagn, nedskrevet af ældre 
mænd 50 år efter, begivenhe-
derne fandt sted. Her antog 
historien mytologiske, men 
skønne farverige dimensioner 
omfattende levende æsler, 
der blev slæbt rundt på Hotel 
Phoenix’ trapper, fantastiske 
udklædninger med lån af ko-
stumer fra Det Kongelige Teater 
og selveste Bertel Thorvaldsens 
deltagelse i et af foreningens 
legendariske karnevaller. 
Vidnesbyrdene rummer til 
gengæld tidens vidunderlige 
snurrige sprogbrug og ekkoer 
den farverige studentikose 
begejstring, som var de helt 
nødvendige forudsætninger i 
den oprindelige stiftelsesrus. 

Vigtigt for mig – og svært 
– var at fremskrive de unge 
kunstneres energi og vilje til 
at bidrage til en større sam-
fundsbevægelse, nemlig at tage 
ansvar for sig selv og kunsten, 
både socialt og kollegialt, be-
gejstret og opildnet af tidens 
store reformer omkring afskaf-
felsen af enevælde og indførel-
se af demokrati. 

Kunstnerforeningen af 
18. November fylder 175 år
Af Majken Astrup

ter levende model og desuden 
rummer en veludstyret, højt 
skattet grafikkælder. Endnu i 
dag er foreningslivet bygget 
op omkring faste mødeaftner 
og arbejdsfællesskabet. Her 
er mulighed for at samles om 
kunsten, enten i det konkrete 
arbejde eller gennem foredrag, 
film, udflugter eller de faste 
interne kunstophængninger. 
Det er en unik historie.

Kan du nævne et par områder, 
som bogen behandler?
Fortællingen om Kunstnerfor-
eningen er dansk kunsthistorie. 
Et stort historisk arkiv er be-
varet og er en guldgrube for 
den, der interesserer sig for og 
vil studere dansk kunsthistorie 

 P.S. Krøyer: Komitéen for den franske udstilling i 
København, 1889. Tilhører Ny Carlsberg Glyptotek.
Foto: Ole Haupt

 Medlemmer af 
’Huleakademiet’ fotograferet 
foran Vilh. Kyhns haveatelier
Foto: N. Wamberg
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AV-Huset

OPLEV
VIRKELIGHEDEN UD OVER
FANTASIENS GRÆNSER!
Giv jeres gæster nye oplevelser med livagtige animationer 
i hvilken som helst størrelse uden brug af virtual reality 
briller. Med DeepFrame skærmen flytter vi nu grænsen for, 
hvad folk hidtil har kunnet opleve på et museum.

Ved at lægge et virtuelt lag oven på virkeligheden for-
vandler DeepFrame vores omgivelser og skaber livagtige
scenarier, som gæster og omgivelserne kan se, opleve og 
endda interagere med.

Kontakt os og få demo af den nye mixed reality teknologi.

AV-HUSET A/S   ·   TLF 5577 4030    ·    WWW.AV-HUSET.DK

Sæt liv til

oplevelserne i

fuld størrelse
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I tror, staten kan lave visioner for museerne. 
Men museer er skabt af lokale ildsjæle. 

Brug hellere frikvarteret til at tænke over 
den patte, I hænger i. 

Sagt af Christian Nissen, medlem af Visionsgruppe 2, 
på konferencen d. 25. januar om fremtidens museumsstøtte.

→ Læs side 12
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